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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   2 020 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   147,550هکس , 000147,550 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,450هکس , 000139,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   220رالد ,400220 سیئوس400, سیئوس کنارف   329,900329,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع243,000243,000رالد ناتسبرع لایر   83,76083,760لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,70032 ,700

رایع رایع   1818 یالط   13,591یالط , 00013,591 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ379,620379,620دنوپ نپاژ نینی   دصکی   234,950234,950دصکی

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
((4646))

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

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

زا 48 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 42

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( 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 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 48 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 48 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

erec.co.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  ناهفصا  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یشهوژپ  یاهتیولا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WAVELET یروئت ساسارب   SEF هلر تخاس  یحارط و 

اه تست  نامز  شهاک  درکیور  اب  یتظافح  تازیهجت  تست  یاه  هیور  حالصا  تهج  یدربراک  یاهراکهار  هئارا 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

روپ ینیسح  سدنهم  مناخ  :: 03150104310 و 03136269993  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یشهوژپ یشهوژپ یاهتیولا   یاهتیولا ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 48 ھحفص 5 
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نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009023000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573347 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  لیذ و  لودج  حرش  هب  تکرش  زایندروم   PT و RTU ولبات هارمه  هب  نویساموتا  اب  راد  روتوم  یزاگ  ییاوه  رنویسکس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم 401/32  یللملانیب  یلم ،  ورین ،  ترازو  یاهدرادناتسا  ساسا  رب  تسویپ  تامازلا  هصقانم و  دانسا  یمومع و  تاموزلم 

نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هصقانم 401/32  لیذ  حرش  هب   PT و RTU ولبات هارمه  هب  نویساموتا  اب  راد  روتوم  یزاگ  ییاوه  رنویسکس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هاگتسد PT16 و RTU ولبات هارمه  هب  نویساموتا  اب  راد  روتوم  یزاگ  ییاوه  رنویسکس  1

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 250,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,840,000,000 نیمضت :  غلبم 
13:30 تعاس : 1401/08/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  فشاک - راولب  یادتبا  ریدغلا - نادیم  ناتسلگ - کرهش  نانمس -  ، 3519863116 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نانمس ناتسا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

اضاقت 9940043 هرامش   R9/400/48 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/06/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F:FARLY WARNING SMOKE DETECTOR XTRALIS دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 50/000/000/000 

لایر  2.500.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 753917057 مهن  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  رهشوب   :: سردآ سردآ

:: 07731463913 و 07731463728 نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 07731463327 و 07731463351 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

PTPT وو     RTURTU  ولبات ولبات هارمه   هارمه هبهب   نویساموتا   نویساموتا اباب   راد   راد روتوم   روتوم یزاگ   یزاگ ییاوه   ییاوه رنویسکس   رنویسکس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

P/F:FARLY WARNING SMOKE DETECTOR XTRALISP/F:FARLY WARNING SMOKE DETECTOR XTRALIS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 48 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 46/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/05/15 زا : تلهم   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/24  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573076 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/25  - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشا دورگنل و  - یلزنا دازآ  هقطنم  ناجیهال -   FAT و FEAT هعسوت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132328 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/91/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/05/19 زا : تلهم   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/23  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573080 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/23  - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام رد 2  ناتسا  لیابوم  تیاس  ما 200  یپ  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32242000 :: 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

FATFAT وو     FEATFEAT هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 44

هام هام   22 ردرد   ناتسا   ناتسا لیابوم   لیابوم تیاس   تیاس   200200 ماما   یپیپ   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 55

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/766 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد   niminal تروصب زاف 8  هژورپ  هب  سا  یت  یب  دیدج  تیاس  ثادحا 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399385 :: 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

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-417-11446ت :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5573088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد     niminalniminal تروصب   تروصب   88 زاف   زاف هژورپ   هژورپ هبهب   ساسا   یتیت   یبیب   دیدج   دیدج تیاس   تیاس ثادحا  33   ثادحا ناونع : : ناونع 66

رورس رورس ناونع : : ناونع 77

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

هموح زیربت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش  لاس  کی  تدم  هب  هموح  زیربت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  وردنت  ریسم  یکینورتکلا  تیلب  تراک  لرتنک  ژراش و  شورف و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

...یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم5572692 زیهجت  یریوصت و  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و 
کیفارت لرتنک 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یشهوژپ5573566 هحفص 5)یاهتیولا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وردنت وردنت ریسم   ریسم یکینورتکلا   یکینورتکلا تیلب   تیلب تراک   تراک لرتنک   لرتنک وو   ژراش   ژراش وو   شورف   شورف 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 48 ھحفص 9 
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یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  طسوت  زاریش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572269 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالحم یادهش  ولبات  بصن  تخاس و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094564000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572692 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هار  هس  کی  راولب و   3  ، عطاقت رد 6  کیفارت  لرتنک  زکرم  زیهجت  یریوصت و  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  تازیهجت  اب  نیبرود  دادعت 33 

لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رهش  دیحوت  راوزبس و  رهش  حطس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

9,100,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   455,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یدقن  ریغ  تخادرپ  تیولوا  اب  ارجا و  زا  دعب  غلبم  تخادرپ  نیمضت :  تاحیضوت 

ینابیتشپ  لاس  لاس و 2  تازیهجت 5  ییالط  یتناراگ 
ددرگ یم  بصن  ینف  یسررب  زا  دعب  کیفارت و  راینا  لیوحت  تازیهجت  هیلک 

دشاب  یم  هباشم  تروص  هب  الاک  ناریا  یاهدک 
13:30 تعاس : 1401/06/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یسدنهم تیریدم و  نامزاس  کالپ 3  باون  نابایخ  لوا  یلامش  رارسا  نابایخ   ، 9613844338 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لقن لمح و  هکبش 

:: 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

ولبات ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم زیهجت   زیهجت وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب  دیهش  کرهش  نمهب  هلحم 22  یاه  کولب  نیب  یاضف  رباعم و  ییانشور  نیمات  ور و  هدایپ  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 39/924/333/331  غلبم 

لایر نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشیربا نامتخاس  یلامش 14/4  رویرهش  راولب 17   :: سردآ سردآ

05131294414 :: 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

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

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

2001094866000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573346 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویناک ) لودج  یارج  زابور و  رهن  یهدناماس   ) یلحاس هداج  لیمکت  هعسوت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  ریمنهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( ویناک لودج  یارج  زابور و  رهن  یهدناماس   ) یلحاس هداج  لیمکت  هعسوت و  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 100,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   384,400,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریمنهب یرادرهش  ریمنهب -  رهش  رسلباب -  ناردنزام -   ، 4744115916 یتسپ :  دک  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات وو   ورور   هدایپ   هدایپ یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 111 1

(( ویناک ویناک لودج   لودج یارج   یارج وو   زابور   زابور رهن   رهن یهدناماس   یهدناماس  ) ) یلحاس یلحاس هداج   هداج لیمکت   لیمکت وو   هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 48 ھحفص 11 
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094694000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573355 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهج  نادیم  لپ  یاه  هدرن  یزاسزاب  تمرم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

داهج نادیم  لپ  یاه  هدرن  یزاسزاب  تمرم و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ -  نابایخ  زیربت -   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1125-14010179 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5573458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 90 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ یاه   یاه هدرن   هدرن یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم ناونع : : ناونع 1313

9090 هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 48 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r9jakbjdsubq4?user=37505&ntc=5573355
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5573355?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gs9s97elvn584?user=37505&ntc=5573458
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5573458?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-eazar.ir :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  یرادا  نکاما  اه و  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  4.300.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

041034448095 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

34447089-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم5572692 زیهجت  یریوصت و  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و 
کیفارت لرتنک 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادا یرادا نکاما   نکاما وو   اهاه   هاگتسیا   هاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

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

5572204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم کی   RFID یزادنا هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000076 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5572211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005632000028 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33520370-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم کیکی     RFIDRFID  یزادنا یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 1616

یناریسکات یناریسکات ناگوان   ناگوان تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ کرادم  قباطم   ) یرازفا تخس  یاه  متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092321000058 زاین :  هرامش 

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هیارا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  یتسیاب  یم  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33446159-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 1818
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  اقترا  یتارباخم و  یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000040 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتناراگ هیارا   - دامن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  - هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  - یتسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد  - 

ربتعم
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دامن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  - هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  - یتسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  هیارا 

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

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن اقترا   اقترا وو   یتارباخم   یتارباخم یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ لپرس  ادهش  ناتسرامیب  نامرد و  تشادهب و  هکبش  یت  یآ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000031 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باهذ لپرس  ادهش  ناتسرامیب  نامرد و  تشادهب و  هکبش  یت  یآ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

باهذ باهذ لپرس   لپرس ادهش   ادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب وو   نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش یتیت   یآیآ   هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   DRIVE MICROMASTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  الاک   CERTIFICTE OF ORIGIN هئارا

1101092447000559 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشر زابرس  هلا  تیب  هدننک  هضرع  عجرم   TAIMAKSAN یتراجت مان   6SE6430 لدم روتوم  رود  لرتنک  هاگتسد  دربراک  هعطق  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا الاک   الاک   CERTIFICTE OF ORIGINCERTIFICTE OF ORIGIN  هئارا هئارا .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   DRIVE MICROMASTERDRIVE MICROMASTER ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/10 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   chf100a-2r2g-s2 لدم  invt کرام تعرس  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14011794 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 100  ) ناتسرل ناتسا  حطس  یاهاتسور  گنیروتینام  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تشادهگن  یرادهگن و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ...( لایر نویلیم  غلبم 150  هب  هنایهام 
1101001340000076 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد دادعت 100  ) ناتسرل ناتسا  حطس  یاهاتسور  گنیروتینام  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تشادهگن  یرادهگن و  ریمعت ،  100 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارمع تارابتعا  لحم  زا  .ددرگ  یم  ییاشگزاب  داهنشیپ  کی  لقادح  اب  یمومع  درب  رد  مالعتسا  تبث  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-390-534 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5573033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 31-05-1401 عورش 20-05-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  تراک - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاتسور اهاتسور گنیروتینام   گنیروتینام وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 2323

تراک تراک ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 48 ھحفص 20 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یزکرم ناتسا   ، زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا  ،

ناجیابرذآ ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا  ،
ناتسا  ، نامرک ناتسا   ، سراف ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ

ناتسا  ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ 
ناتسا  ، ناتسرل ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک

نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا   ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا  ،

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52444817 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف رتیمسنارت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
9 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 48 ھحفص 21 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   ، زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

ناتسا  ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   ، ناردنزام ناتسا  ،
یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک

ناتسا  ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   ، ناهفصا ناتسا  ،
ناتسا  ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه

دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا   ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و 
لیبدرا ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا  ،

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52450754 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/26هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هیواز  یکیرتکلارگلمع  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5573519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152223 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لرتنک لباک  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/12 عورش :  خیرات 
1401/05/18 نایاپ :  خیرات 

1401/05/22 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هیواز   هیواز یکیرتکلارگلمع   یکیرتکلارگلمع تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2626

لرتنک لرتنک لباک   لباک ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 48 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   11 ناونع : 

14011560 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1 11 1 ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 48 ھحفص 23 
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ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5572140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا یرازفا  تخس  تاعطق  – هلاسکی نیالفآ  تیدپآ  ینابیتشپ  لنپ  هارمه  هب  UTM Fortigate 200f هاگتسدکی دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب شورفزا  سپ  تامدخ  لاس  هلاسکی و3 یتناراگابو 

1101003312000071 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمع کالم  یباختنادکناریا  - دشابیم هدنشورف  هدهعبرادیرخرابنا  فکات  هیلخت  ، لمح ، یریگراب یاه  هنیزه  هیلک  -1401 رویرهش 15 رثکادح الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا دحاو   05137299172 .تفرگدهاوخ تروص  الاک  لیوحتزا  سپ  یراکزور  لقادح 15  باسح  هیوست.تسین 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287611-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق – هلاسکی هلاسکی نیالفآ   نیالفآ تیدپآ   تیدپآ ینابیتشپ   ینابیتشپ لنپ   لنپ هارمه   هارمه هبهب   UTM Fortigate 200fUTM Fortigate 200f  هاگتسدکی هاگتسدکی دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
دشاب دشاب شورفزا   شورفزا سپسپ   تامدخ   تامدخ لاس   لاس وو33 هلاسکی   هلاسکی یتناراگابو   یتناراگابو

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 48 ھحفص 24 
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یلامش ناسارخ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Offline سنسیال اب   FortiGate 200f لدم  FortiGate دنرب لاوریاف  هاگتسد  کی  رظندم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  اهنادنز  لک  هرادا  برد  ات  لمح  هنیزه 

1101003983000046 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Offline سنسیال اب   FortiGate 200f لدم  FortiGate دنرب لاوریاف  هاگتسد  کی  رظندم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدوزفا  شزرا  هگرب  نتشاد  تروص  رد 

9414943813 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  بنج  هار  سیلپ  یوربور  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740214-058  ، 32740134-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32740132-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس هکبش  چئیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رک کت  یرون  ربیف  لوژام 

تینوی  یراوید 9  کر 
تسویپ رد  تاصخشم  حرش و  قبط 

1101093035000371 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 52 دادعت : 

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

/ ههام یرابتعا 2  تسا / هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا و ..  بصن و  یبناج  هنیزه ی  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شورف زا  سپ  تامدخ  ینابیتشپ و  تامدخ  تسا / یمازلا  یتک  همانتنامض  هئارا 

دوش تسویپ  یمسر  روتکاف  شیپ 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   رکرک -  -  کتکت   یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وکسیس -  -  وکسیس هکبش   هکبش چئیوس   چئیوس ناونع : : ناونع 3131
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یبونج سرگاز  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S/P For Pressure Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاسوم 09173021018 یضاقتم : دحاو  سامت  .ددرگ ش  یراذگراب  امتح  روتکاف  شیپ  مهم :

1101091701000628 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 0819716  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

رابنا برد  هب  روتکاف  الاک و  لاسرا  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ناریا  تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  هناماس و  تالکشم  لیلد  هب  مهم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  امتح  ینف  داهنشیپ  .دشاب  یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  الاک  هرادا 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52155340-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

S/P For Pressure SwitchS/P For Pressure Switch ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  رد  یروانف  کرهش  داجیا  یهیجوت  یجنس و  ناکما  تاعلاطم  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000111 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم هدش و  لیمکت  لیاف  هئارا  مدع  .دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  سپس  هدومن و  هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  دیاب  هدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  یقلت و  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  هتساوخ 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش هبعش  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسیل  قبط  اقیقد  امازلا  هدافتسا  دروم  مزاول 

1101090448000008 زاین :  هرامش 
یر رهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   cm 100 قمع  U 40 عافترا رالودم  حرط   in 19 درادناتسا اب  کینورتکلا  تارباخم و  اتید و  هکبش  تازیهجت  دنمشوه  ضیرع  کر  الاک :  مان 
ایاپ یطابترا  عیانص 

ددع 620 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1871795499 یتسپ :  دک  نیمارو ،  هداج  یادتبا  یر -  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55950260-021  ، 55951358-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55924381-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یروانف کرهش   کرهش داجیا   داجیا یهیجوت   یهیجوت وو   یجنس   یجنس ناکما   ناکما تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3333

دشاب دشاب تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد امازلا   امازلا هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم مزاول   مزاول تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5572479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  وکسیس  چیوس  هاگتسد  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم 

1101001453000023 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  هدوب و  لصا  دیاب  سانجا  / یراک زور 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم سنج   سنج وو   طورشم   طورشم داهنشیپ   داهنشیپ هئرا   هئرا // تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع
// تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم // دشابیمن دشابیمن زاجم   زاجم

3535
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIMOSA ییویدار کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم مامت  اب 

اه تسویپ  قبط 
( تسا هباشم  دک  ناریا  )

1101093035000370 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یرابتعا دیرخ  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  رگید  یبناج  هنیزه  هنوگره  هیلخت و  لاسرا و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دوش دیق  ربتعم  سامت  هرامش 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 
هدننک نیمات  دوخ  هلیسوب  تنامض  یتناراگ و 

شورف زا  سپ  تامدخ 
یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) اهاه تسویپ   تسویپ قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت اباب     MIMOSAMIMOSA  ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 3636
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناگدرل  یتعنص  کرهش  زا  یشخب  یرون  ربیف  یارجاو  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001168000054 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09131859086 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  رظان  داتو  راک  مامتا  زا  دعب  تخادرپ  تسیمازلا  همیب  باسح  اصافم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613337 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233703-038  ، 32229960-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227458-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناگدرل   ناگدرل یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش زازا   یشخب   یشخب یرون   یرون ربیف   ربیف یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000072 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  LC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 58 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   m 1 لوط  N11G-PIB010OK لدم هکبش  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 337 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

راسیدپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GETEK هدنزاس عجرم   GETEK یتراجت مان   DAMOBSCD لدم هکبش   SC duplex SM روتپادآ الاک :  مان 
کیتامروفنا

هاگتسد 223 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 58 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CM01R لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 67 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6EH لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 170 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
کین یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  شرب  کین  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هسیک   NB193/SC/3 لدم  m 3 لوط  SC لتگیپ هکبش  لباک  الاک :  مان 

شرب
ددع 446 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تسد 27 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  یلامتحا  تراسخ  هتشاد و  دوجو  رادیرخ  یارب  الاک  ندومن  عوجرم  ناکما  هدش ،  هداد  تاصخشم  قباطم  الاک  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست.دشاب  یم  هدنشورف 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-883-1254 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5572749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  یبناج  لیاسو  اب  ناوخدکراب  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط نیوزق  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یا  هنایار  یاه  متسیس  قرب  طوطخ data و  هکبش و  یرادهگن  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  هنومن  اهب و  مالعتسا  طیارش 

1101001322000010 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

اهب و مالعتسا  طیارش  قبط  نیوزق  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یا  هنایار  یاه  متسیس  قرب  طوطخ data و  هکبش و  یرادهگن  یشک و  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ دادرارق  هنومن 

3413789175 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  یلعوب  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320302-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320104-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یبناج   یبناج لیاسو   لیاسو اباب   ناوخدکراب   ناوخدکراب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

کناب کناب تیریدم   تیریدم یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس قرب   قرب وو     datadata طوطخ   طوطخ وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ناراکنامیپ  صتخم  طقف   ) ددرگ ناونع  الاک  دیرخ  دزمسد و  لک  تمیق  شرفت ،  هبعش  ویسپ  هکبش  یارجا  مالقا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یزکرم

1101004154000009 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

(َ دشاب یم  راکنامیپ  اب  باهذ  بایا و  هنیزه  َتسویپ ( تاصخشم  قبص  شرفت  هبعش  ویسپ  هکبش  یارجا  مالقا و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یزکرم ناتسا  ناراکنامیپ  صتخم  طقف   ) ددرگ ناونع  الاک  دیرخ  دزمسد و  لک  تمیق 

3814134494 یتسپ :  دک  متاخ ،  یتاقبط  گنیکراپ  یور  هبور  اروش  نادیم  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33835310-086  ، 33835301-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33835330-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5573438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151532 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لدبم روتکناک  سکاب و  چیئوس  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/19 عورش :  خیرات 
1401/05/25 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

لدبم لدبم روتکناک   روتکناک وو   سکاب   سکاب چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4242
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

765/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/22هرامش  : ات تلهم   1401/05/19  : زا تلهم   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/22  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد   nominal تروصب سا  یت  یب  دیدح  تیاس  هس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399385 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناریسکات5572211 ناگوان  تاعالطا  تبث  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5572634 تخس  یاه  متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  هحفص 13)سیورس ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

باهذ5573243 لپرس  ادهش  ناتسرامیب  نامرد و  تشادهب و  هکبش  یت  یآ  هب  طوبرم  روما  هحفص 13)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401014 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572086 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بسن یردیح  تسود و  ماظن  تمکح ، نمهب ،  22 یبونج ،  یلامش و  ملسم  یسلجم ، بایماک ، راولب  ور  هراوس  ربعم  هاگتعرس  ریگتعرس و  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

راهب ناتسوب  لخاد  عیبر 7  هجاوخ  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131293785 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد     nominalnominal تروصب   تروصب ساسا   یتیت   یبیب   دیدح   دیدح تیاس   تیاس هسهس   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 4343

راولب راولب ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم هاگتعرس   هاگتعرس وو   ریگتعرس   ریگتعرس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000124 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000023 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

هیلقن هیلقن لیاسو   لیاسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشنودیرف ناتسرهش  عباوت  زا  هرزت  ییاتسور  روحم  تهج  ( 0-25) ساسا حلاصم  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000119 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا ساسا حلاصم   حلاصم لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747
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جومروخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جومروخ  رهش  رد  لیوحت  یدنرس  طولخم  نت  دیرخ 5000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمیلیم  ات 50   0 نیب یدنب  هناد 

ددرگن داجیا  یا  هسیاقم  لودج  رد  یللخ  ات  ددرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101050079000115 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکوهز نش  یدوجس  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یدنرس  نش  الاک :  مان 

نت 5000 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جومروخ  رهش  رد  لیوحت  یدنرس  طولخم  نت  دیرخ 5000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتمیلیم  ات 50   0 نیب یدنب  هناد 

ددرگن داجیا  یا  هسیاقم  لودج  رد  یللخ  ات  ددرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتات ددرگ   ددرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رتمیلیم   رتمیلیم   5050 اتات     00 نیب نیب یدنب   یدنب هناد   هناد جومروخ   جومروخ رهش   رهش ردرد   لیوحت   لیوحت یدنرس   یدنرس طولخم   طولخم نتنت     50005000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگن ددرگن داجیا   داجیا یایا   هسیاقم   هسیاقم لودج   لودج ردرد   یللخ   یللخ

4848

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

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

زا 48 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zlky4x59lftvz?user=37505&ntc=5572592
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5572592?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنجریب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000125 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دالوف یاه  یرادرهش  رظن  دروم  یاه  لحم  رد  هیلخت  یریگراب و  لمح  هیهت  لماش  یا  هربیو  زمرق  یکراپ  لودج  ددع  دیرخ 3000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش

1101093426000073 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب قالراپ  نوتس  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   kg 375 یددع تلاپ 15   cm 20 عافترا  50x20 cm زیاس ینامیس  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 1 دادعت : 

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

دنیامن هیارا  ار  تمیق  تسویپ  مالعتسا  قبط  تسیاب  یم  نایضاقتم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

یرادرهش یرادرهش رظن   رظن دروم   دروم یاه   یاه لحم   لحم ردرد   هیلخت   هیلخت وو   یریگراب   یریگراب لمح   لمح هیهت   هیهت لماش   لماش یایا   هربیو   هربیو زمرق   زمرق یکراپ   یکراپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 5050
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5572853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151487 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

کچوک  led ییامنهار غارچ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/08 عورش :  خیرات 
1401/05/17 نایاپ :  خیرات 

1401/05/30 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زقس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  یتسویپ  تاصخشم  ربارب  وردوخ  بایدر  هاگتسد   22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000106 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
انویو هداد  نابزیم  هدننک  هضرع  عجرم  اکینوتلت  هدنزاس  عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک  اکینوتلت  یتراجت  مان   TMT250 لدم وردوخ  بایدر  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدمحا یدمحا 09189846252- ههام -  تخادرپ 3  هدننک - نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09900245767

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچوک کچوک   ledled  ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 5151

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب وردوخ   وردوخ بایدر   بایدر هاگتسد   هاگتسد   2222 ناونع : : ناونع 5252
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یلامش ناسارخ  ناتسا  هناخشا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزو اب  تناس  زا 3  رتمک  کازوم  تماخض  یا و  هرک  نیزر  یناملآ و  احیجرت  یفرصم  گنر   ) یا 40*40 هربیو  کازوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اهب  مالعتسا  قبط  دشابن  مرگ  ولیک   10

1101005648000041 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  هناخشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدمحم دازرف  هدننک  هضرع  عجرم   cm 4 تماخض  40x40 cm داعبا یا  هربیو  کازوم  الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش یلخاد  عبانم  لحم  زا  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9451713639 یتسپ :  دک  داژن ،  یمشاه  دیهش  نابایخ  هناخشآ  ناقلمس ،  هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32923411-058  ، 32924585-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32923221-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئرج کت  یکیفارت  درس  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یزیمآ و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005565000076 زاین :  هرامش 

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

اهب تسرهف  1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32522021-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520223-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هربیو   هربیو کازوم   کازوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

یئرج یئرج کتکت   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 48 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v2jshuqtpytgq?user=37505&ntc=5573018
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5573018?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p94ykg33egrvr?user=37505&ntc=5573389
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5573389?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک لیوحت  زا  دعب  هدش %50 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  یقرب  هرکرک  ددع  دیرخ 11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسق کی  یط  یقابلا  یزادنا  هارو 

1101005375000142 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  دورهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یقابلا یزادنا  هارو  لماک  لیوحت  زا  دعب  هدش %50 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  یقرب  هرکرک  ددع  دیرخ 11  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طسق کی  یط 

3615654758 یتسپ :  دک  دورهاش ،  یرادرهش  یسودرف  نابایخ  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224060-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226021-023 :: 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

هارو هارو لماک   لماک لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب %%5050 هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   انمض   انمض تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ددع   ددع 111 1 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
طسق طسق کیکی   یطیط   یقابلا   یقابلا یزادنا   یزادنا

5555
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا 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

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شلات ناتسرهش  لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یقرب  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005117000699 زاین :  هرامش 

نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب هیلخت و  لقنو و  لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  دیسررس 1403/05/22  ءازخا 005  هنازخ  دانسا  دیسررس  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1126-14010180 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5573565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 125 دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شلات شلات ناتسرهش   ناتسرهش لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

125125 هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000275 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   PIONEER یتراجت مان   DVR-S19 LBK لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

دیلک5573261 هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  هحفص 44)ید  )  dvrdvr

دیلک دیلک هحفص   هحفص دپدپ - - سوم   سوم رآرآ -  -  یویو   یدید   ناونع : : ناونع 5858

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 " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5573288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا لیتسا  شوج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000123 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ ناینب  دابآ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   MC8 لدم یتسد  یسنارت  شوج  هطقن  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  دامرفب  سامت  هرامشاب 09133654598  ینف  لاوس  هنوگره  تروصرد  رپما  لیتسا 250  شوج  هاگتسد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 2 هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیبات 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

یناریا5573288 لیتسا  شوج  هحفص 45)هاگتسد  )  w imwim

یناریا یناریا لیتسا   لیتسا شوج   شوج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5959
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لزید نمهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BHMD-823-mm223 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401-05-31هرامش عورش 19-05-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5572668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یارب 20  یناشن  شتآ  تازهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5572668 یارب 20  یناشن  شتآ  هحفص 46)تازهجت  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد هاگتسد   2 020 یارب   یارب یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازهجت   تازهجت ناونع : : ناونع 6060

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 ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زوا تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5572524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوچراچ اب  تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000062 زاین :  هرامش 
زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هباشم ای  حرطایروتکیو  احیجرت  ددع  دادعت 2  ددع و 110*215 دادغت 6  هب  تنامض 115*215 اب  درادناتسا  تقرس  دض  برد  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  8 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و دعب  ههام  ههام  یلا 2  ادودح 1  یتخادرپ  هدنشورف  اب  بصن  لمح و  هنیزه  یمازلا و  جرد و  هزادنا  الاک و  دنرب  روتکاف و  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف رتفد  دیات  بصن و 

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: 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

بوچراچ5572524 اب  تقرس  دض  هحفص 46)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناریسکات5572211 ناگوان  تاعالطا  تبث  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5572989 مرن  اقترا  یتارباخم و  یو  هحفص 13)تیگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم5572692 زیهجت  یریوصت و  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و 
کیفارت لرتنک 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

بوچراچ بوچراچ اباب   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 6161

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

هدافتسا5572553 هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  یقرب  هرکرک  ددع  دیرخ 11
طسق کی  یط  یقابلا  یزادنا  هارو  لماک  لیوحت  زا  دعب  هدش %50

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 42) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت 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

زکرم5572692 زیهجت  یریوصت و  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و 
کیفارت لرتنک 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 48 ھحفص 48 
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