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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 28

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 

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3131 ))

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

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

زا 40 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( 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  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " 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 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

زا 40 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( 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 40 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003336000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571662 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مودراب  دیدجت  هناماس 131 - یقوقح و  ینف ،  روما  یراپسنورب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مودراب  دیدجت  هناماس 131 - یقوقح و  ینف ،  روما  یراپسنورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیا هب  زین  یکیزیف  تروص  هب  ار  تکاپ  نیا  تایوتحم  هناماس  قیرط  زا  فلا  تکاپ  لاسرا  رب  هوالع  تسیاب  یم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  لاسرا  هرادا 
09:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یزرواشک  داهج  نامزاس  زرواشک  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک   ، 6715848331 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " 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  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0049088 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/06/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: VIBRATION MONI TORING SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 987.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 19.740.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 12)  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: 07731463913 و 07731463728 نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 07731463327 و 07731463351 سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

131131 هناماس   هناماس وو   یقوقح   یقوقح ینف ،  ،  ینف روما   روما یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 11

VIBRATION MONITORING SYSTEMVIBRATION MONITORING SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 40 ھحفص 4 
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زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
دیدجت 1 - 

1401/05/20 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9R /400/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/06/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینامولف دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 32.800.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 1.640.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 12)  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: 07731463913 و 07731463728 نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 07731463327 و 07731463351 سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرمود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

09-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  یهگا  تبون  نیلوا  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/05/29  1401/05/18

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/09

5571785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  CENTUM CS3000 زا مج  یمیشورتپ   HDPE و LLDPE یاهدحاو رد  دوجوم   YOKOGAWA دنرب  DCS لرتنک متسیس  یناسرزورب  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج یمیشورتپ  عمتجم   CENTUMVP

لایر  5/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مج یمیشورتپ  تکرش  هرامش 27 -  یوجنگ -  یماظن  نابایخ  روپسابع -  دیهش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

یلخاد 434  88654545-021 :: نفلت :: WWW.JPcOMPLEX.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینامولف روتینامولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

DCSDCS لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 44

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

نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

20011001107000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/5/20  حبص  تعاس 10  زا  دانسا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 10 

یدازآ رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارایز بآ  هناخ  هیفصت  یجورخ  زا  بآ  لاقتنا  هیفصت و  هناماس  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یلام ، عبانم  نیمات  رد  ناراذگ  هیامرس  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادرگدوخ  B.O.T شور هب  ششوپ  تحت  یاهاتسور  اهرهش و  هب 

یراجت یرادرب  هرهب  زاف  دراو  یا  هلحرم  تروص  هب  دناوت  یم  هژورپ  زا  ییاه  شخب  هرود  نیا  یط  هک  تسا  یسمش  هام  تاسیسات 24  لماک  یارجا  نامز  تدم  - 
.ددرگ 

لاس یرادرب 25 هرهب  هرود 

یلصا لاقتنا  طوطخ  ثادحا  هیناث ، رب  بعکم  رتم  تیفرظ 3  هب  برش  بآ  هناخ  هیفصت  لیمکت  ثادحا و  یلام ؛ نیمات  راذگ  هیامرس  تادهعت  فلا -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ژاپمپ هاگتسیا  دحاو  بعکم و 3  رتم  تیفرظ 14000  هب  حرط  نزاخم  ثادحا  رتمولیک ،  127 لوط 5 . هب  یناسربآ  یعرف  طوطخ  ثادحا  رتمولیک ،  174 لوط 5 . هب  بآ 

ذخا تاسیسات و  ثادحا  لحم  اهریسم و  یزاسدازآ  کلمت و  هعومجم  لک  یارب  اداکسا  یرتم و  هلت  تازیهجت  یزادنا  هار  نیمات و  هارمه  هب  ریسم  لوط  رد 
یرادهگن و ریمعت و  یرادرب  هرهب  تیریدم ، زاین  دروم  قرب  نیمات  حرط  زا  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  تهج  زاین  دروم  هینبا  تاسیسات و  ریاس  ثادحا  : مزال یاهزوجم 

هقطنم بآ  تکرش  هب  یراجت  یرادرب  هرهب  هرود  نایاپ  رد  هدش  ثادحا  تاسیسات  لاقتنا  یراجت ، یرادرب  هرهب  هرود  لوط  رد  هدش  ثادحا  تاسیسات  هیلک  لاهروا 
نیوزق یا 

رنهاب دیهش  راولب  یادتبا  تشر  هزاورد  نیوزق  یناشن  هب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ریذپ : هیامرس   :: سردآ سردآ

8-33239655-028 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادرگدوخ نادرگدوخ   B.O.TB.O.T شور   شور هبهب   بآبآ   هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یجورخ   یجورخ زازا   بآبآ   لاقتنا   لاقتنا وو   هیفصت   هیفصت هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ثادحا   ثادحا یلام ، ، یلام عبانم   عبانم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

Second Announcement - Renewal :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: wednesday 10 aug 2022 1401/5/19 9:00a.m untilهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
sunday 14 aug 2022 1401/5/23 by 1:00p.m

Tehran Times :: عبنم :: 9:00a.m on wedneesday 14 sep 2022 1401/6/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571633 :: هرازه هرازه :: wednesday 14 sep 2022 1401/6/23 at 10:00 a.mدکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

leasing 4MHz bandwidth capacity on AM7 satellite for 3 years in accordance with the technical specification and یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
other terms and conditions in the tender documents

the free of the tender documents and how to deposit it : 1.000.000 rials :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
type and amount of guarantee for participation to tender 3.630.000.000 rials

hotel esteghlal st.vali assr ave tehran iran :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.iriboffive.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 09:00  زا   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تعاس 13:00  ات  رثکادح  یدالیم  اب 2022/08/10  قباطم   1401/05/19

خروم 1401/05/23 هبنشکی 

مج ماج   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 9:00   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571695 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 17:00  سار   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

AM7 هراوهام یور  زترهاگم  نازیم 4  هب  یا  هراوهام  یاضف  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3/630/000/000 نیمضت : 

روما لک  هرادا  یجراخ  دیرخ  تیریدم  مراهچ  هقبط  مج  ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا  نابایخ  یو -  کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع -  یلو  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
الاک

22167053 :: 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

leas ing 4MHz bandwidth capacity on AM7 satellite  for 3 years  in accordance with the technicalleas ing 4MHz bandwidth capacity on AM7 satellite  for 3 years  in accordance with the technical ناونع : : ناونع
specificationspecification

66

یایا هراوهام   هراوهام یاضف   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 77

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

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

1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/18  دانسا  تفایرد   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/5/18  لیوحت   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نجورب  ات  تشد  دیفس  زکرم  یرون  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.642.930.000 

لایر هدرپس 710.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: 144/ص/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

5571790 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/25  - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر اراتسآ و  شلات ، رهشناوضر ، یلزنا ، رسدور ،  FAT و FFAT هعسوت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132348 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

FATFAT وو     FFATFFAT هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 99

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

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

:: 1401/ص/47 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/23هرامش خیرات 1401/05/15  زا   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/24عبنم خیرات 1401/05/24  زا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571791 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/25دکدک   خیرات 1401/05/25  زا   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر هناتسآ و  رهشایک -  لاسام -  نموف   fat و ffat هعسوت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

01332132348 :: 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

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

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

1401 ع / / 45 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/15  تلهم   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5571801 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس  تشر و  رد   FAT,FFAT هعسوت دیرخ و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: 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     ffatffat هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1010

FAT ,FFATFAT,FFAT هعسوت   هعسوت وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1401/م43 یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/23هرامش ات : تلهم   1401/05/15 زا : تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/24عبنم  1401/05/24 تاکاپ : خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571810 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر رابدور و  شلما  ارس ۔  هعموص  رد   FAT و FFAT هعسوت دیرخ و  هژورپ  یارجا  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

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

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

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

mazandaran.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/5/18  تاکاپ  خیرات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571816 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM000004 تیاس دک  ناریا  رهم  کناب  یسرتسد  ربیف  حرط  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

44223003-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FATFAT وو     FFATFFAT هعسوت   هعسوت وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

کناب کناب یسرتسد   یسرتسد ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/18  تلهم   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mazandaran.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/5/18  تاکاپ  خیرات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایلع کلپ  یاتسور  نادرگرب  یا و  هرامش   ACCESS ربیف 240 - حرط  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01144223003 :: 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

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

لمآ  1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/05/22هرامش خیرات 1401/05/18  زا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mazandaran.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/22عبنم  1401/05/18  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571821 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/23دکدک    1401/05/23  - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

am 00006 تیاس دک  زاره  هداج |   us0 ربیف اب  دابآدمحم  اب  هکزر  ربیف  حرط  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

01144223003 :: 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

ربیف ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

ربیف ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

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

لما  1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mazandaran.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/5/18  تاکاپ  خیرات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571823 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM000003 تیاس دک  هلحم  رواخ  یاتسور  یوفاک 69   VDSL حرط یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

44223003-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005750000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/18  زا  دانسا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/5/23  زا  تاداهنشیپ   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571316 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13/30   - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  دیدج  رهش  یدورو  لیدراگ  لیمکت  یزاس و  نمیا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  یدورو  پول  پمر و  لیردراگ  لیمکت  - 

لایر  غلبم 5.000.000.000  - 
هام کی  هژورپ  تدم  - 

لایر و تکرش 250.000.000  غلبم  دصرد   5 هینبا -  ای  دناب  هار و  هبتر 5  دشاب -  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  پاچ  تبون  ره  رد  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور یوفاک  6969   یوفاک   VDSLVDSL حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

رهش رهش یدورو   یدورو لیدراگ   لیدراگ لیمکت   لیمکت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1717

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

مود تبون  هس  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  تمیق  داهنشیپ  دانسا و  تفایرد   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/5/13

زور تسایس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یلصا  رباعم  یاهور  هدایپ  یارجا  تهج  لودج  بل  کیئازوم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روباشین رهش  حطس  یتشادهب  یاه  سیورس  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 12/329/282/576  غلبم 

 AXIS Q6075 یریوصت تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 10 
لایر دروارب 10/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یلصا   یلصا رباعم   رباعم یاهور   یاهور هدایپ   هدایپ یارجا   یارجا تهج   تهج لودج   لودج بلبل   وو   کیئازوم   کیئازوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ یتشادهب - - یتشادهب یاه   یاه سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1919

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش ات  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگریش  :: عبنم هبنشکیعبنم تعاس 19  ات  دانسا  تفایرد  خیرات  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572063 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   تعاس 14   - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  کی  هرامش  هقطنم 2  رباعم  یراذگلودج  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,213,114,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

034-41325077 اهدادرارق دحاو  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یراذگلودج   یراذگلودج یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 40 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش یدالوف 17  یقرب  هرکرک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

هرامش 1401/67 مالعتسا   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تیگ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563 ، یقرش ، تشترز  شبن  یلامش ، ظفاح  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

(84169410  ) یفجن یاقآ  اب  ینف  ریغ  تالاوس  و  نفلت 84169574 )  ) :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 2 12 1

ددرت ددرت تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 40 ھحفص 15 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راوزبس

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

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094564000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571523 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زااردوخ  کیفارت  لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود 

لایر  455/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001199000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571665 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت بصن  هلحرم  لماک  مامتازا  لا پـس  تد 3 سـ هب مـ طرش  دیق و  نودب  قلطم و  یتناراگ  یزادنا ، هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، زا  تسترابع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتنارا هرود گـ مامتا  زا  سپ  یرادهگن  سیورس و  مزال ، یاهشزومآ  هئارا  دریگ ، تروص  لحم  رد  یتناراگ  هرود  رد  لماک  تامدخ  هئارا  هکیتروص  هب  اه  نیبرود 

تاقلعتم هیلکو  هت  ـ سبرادم نیبرود  متسیس  هکبش  تازیهجت  لک  هلاس ، شورف 10  زا  سپ  تامدخ  و  امرفراک )  یداهنشیپ  شور  ـق  بط بع  ـل شـ حم ردًا  ـ مامت )
ددرگ .  یم  بوسحم  نآ  کفنیال  ءزج  هک  رضاح  دانسا  تسویپ  کرادم  ریاس  راک و  حرش  ینف ،  تاصخشم  اب  قباطم  نآ  هب  طوبرم  زاین  دروم 

ناتسرل  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
بصن هلحرم  لماک  مامتازا  لا پـس  تد 3 سـ هب مـ طرش  دیق و  نودب  قلطم و  یتناراگ  یزادنا ، هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، زا  تسترابع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هرود مامتا  زا  سپ  یرادهگن  سیورس و  مزال ، یاهشزومآ  هئارا  دریگ ، تروص  لحم  رد  یتناراگ  هرود  رد  لماک  تامدخ  هئارا  هکیتروص  هب  اه  نیبرود  تازیهجت 
هیلکو هت  ـ سبرادم نیبرود  متسیس  هکبش  تازیهجت  لک  هلاس ، شورف 10  زا  سپ  تامدخ  و  امرفراک )  یداهنشیپ  شور  ـق  بط بع  ـل شـ حم ردًا  ـ مامت یتنارا ( گـ

ءزج ال هک  رضاح  دانسا  تسویپ  کرادم  ریاس  راک و  حرش  ینف ،  تاصخشم  اب  قباطم  نآ  هب  طوبرم  زاین  دروم  تاقلعتم 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/09/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هریاد موس  هقبط  یلم  کناب  نامتخاس  کناب  هارراهچ  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ   ، 6815876133 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزادرپراک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 40 ھحفص 16 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/13  تعاس 11:00  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/05/15 تعاس 19:000 

راکفا  :: عبنم یاربعبنم خیرات 1401/05/26 و  تعاس 00:10   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/05/30 تعاس 00:10  ات 4  هرامش 2  دراوم 

5571710 :: هرازه هرازه درومدکدک   یارب  خیرات 1401/05/26 و  تعاس 00:10   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/05/30 تعاس 00:10  ات 4  هرامش 2 

 : لماش اه  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی ناتسا  راب  هنایاپ  یرادهگن  ریمعت و  -1

هعطق 2)  ) یکضوح گنت  ریشهد -  روحم  رد  هار  هیور  تمرم  یزاسهب و  -2
هناماه ناکدرا -  روحم  کزان  هیال  تلافسآ  -3

لقن لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  -4
یهگا لصا  رد  اه  نیمضت  اهدروارب و 

یارب یزیر ،  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  تیحالص  یهاوگ  هئارا  هرامش 1  دروم  یارب  : هصقانم رد  تکرش  تهج  زاین  دروم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیریدم متسیس   ) HSE یهاوگ هئارا  ات 3  هرامش 1  دراوم  یارب  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  دناب  هار و  تیحالص  یهاوگ  هئارا  هرامش 2 و 3  دروم 

تسا یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  هرامش 4  دروم  یارب  یعامتجا ، هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز ) طیحم  ینمیا و  تشادهب ،

دزی ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5571848 تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یتشادهب - یاه  سیورس  هحفص 12)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روحم روحم کزان   کزان هیال   هیال تلافسآ   تلافسآ  --  -- روحم روحم ردرد   هار   هار هیور   هیور تمرم   تمرم وو   یزاسهب   یزاسهب -- راب راب هنایاپ   هنایاپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت 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 40 ھحفص 17 
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جرک تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپ متسیس  عاقترا  ینابیتشپ و  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000045 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش تاعالطا  یلخاد 131  سامت 02632223021  هرامش  یمازلا  ینابیتشپ  بصن و  دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  رازفا  مرن  یاهزاین  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لماک  یضاقتم 

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپ سکپ متسیس   متسیس عاقترا   عاقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 40 ھحفص 18 
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تشدکاپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5571512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  یناریسکات  ینارسوبوتا و  هزوح  یارب  لماک  تاناکمااب  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ اهب  مالعتسا 

1101095751000045 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یوضر تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  متشه  نامرآ  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
یوضر تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم 

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

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

 ( مهم رایسب  ) .ددرگ یراذگراب  جرد و  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  امتح  ناگدننک  تکرش  یداهنشیپ  یاه  تمیق 
یریس یاقآ  بانج   09120732263

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریسکات یناریسکات وو   ینارسوبوتا   ینارسوبوتا هزوح   هزوح یارب   یارب لماک   لماک تاناکما   تاناکما اباب   هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ 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 :
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یا  هکبش  یاه  متسیس  اه و  سیورس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000149 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5572001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یقوقح  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دادرارق  دقع  بلاق  رد  *

1101004403000878 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  یقوقح  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دادرارق  دقع  بلاق  رد  *

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شرورپ وو   شزومآ   شزومآ ترازو   ترازو یایا   هکبش   هکبش یاه   یاه متسیس   متسیس وو   اهاه   سیورس   سیورس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2828

یقوقح یقوقح یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2929

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

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

1205849 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/2413:30:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 13:30:001401/05/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572056 :: هرازه هرازه :: 1401/05/2508:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس لاک  نفلت و  زکرم  رازفا  مرن  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادح  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر دقاف  هبتر  لقادحاوتحم  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  2
هبتر دقاف  هبتر  لقادحرازبا  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  3

لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا  ناادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131297007 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب سنرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000426 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ نیمات  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FUJI ELECTRIC یتراجت مان   ZZP لدم راشف  رتیمسنارت  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس لاک   لاک وو   نفلت   نفلت زکرم   زکرم رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

یرتاب یرتاب سنرت   سنرت ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) رتیه لرتنک  متسیس  رگشزادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984000681 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشام راکمار  هدننک  هضرع  عجرم   STO لدم نهآ  هار  یلصا  طوطخ  دربراک  یکینورتکلا  نزوس  رتیه  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) رتیه لرتنک  متسیس  رگشزادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رتیه رتیه لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 40 ھحفص 22 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5571970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک زاگو 6  ردوپ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  و   . تسویپ گرب  قبط 

1101030292000493 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

شتآ سرداد   kg 2 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 1 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم لاس  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: 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

داتس تاکرادت  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

26800 و 24979 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572058 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ نامزاس  زا  هیدات  ذخا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  یتاسیسات  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یناشن شتآ  ینمیا  مزاول  تازیهجت و  ناگدنشورف -  هتشر  تامدخ -  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  تازیهجت -  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
05131292452 نفلت :  .تاکرادت  هرادا  فکمه - هقبط  هعسوت -  نامتخاس  زکرم -  یرادرهش  ادهش - نادیم  دهشم -  هدننک :  رازگرب  سردآ 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولیک ییولیک   66 زاگو   زاگو ردوپ   ردوپ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 3333

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یتاسیسات   یتاسیسات تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 40 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

STB 1011H یاند لدم  لاتیجید  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000084 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا انیم  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   DENAY یتراجت مان   STB1011H لدم نویزیولت  لاتیجید  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ هعلاطم  تسویپ )  مالعتسا (  طیارش  ًافطل  دشاب -  تسویپ  کرادم  اب  قباطم  رادقم  دادعت و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

STB 10 1 1HSTB 10 1 1H یاند   یاند لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5571357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000107 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تسویپ کرادم  قبط  - 

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

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دیهد و  خساپ  یلک  تروصب  دکناریا  کی  اب  هنیزه  عمج  افطل  دشاب  یم  رظندم  یناپمک  بملپو  کپ  اب  لانیجروا و  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  دنودارم   64492828 رتشیب ینف  تاعالطا  تفایرد  تهج 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا تهج  مدوم  DSLAM و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000366 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام / لقادح 2  یرابتعا  دوش / تسویپ  ینف  یلام و  داهنشیپ  تسا / هدننک  نیمات  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  لاسرا  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  داهنشیپ  تسویپ  هب  هجوت  اب 

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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3636

تنرتنیا تنرتنیا تهج   تهج مدوم   مدوم وو     DSLAMDSLAM ناونع : : ناونع 3737

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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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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیاز مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
R-650R-T1

1101093035000365 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W300D لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 350 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام / لقادح 2  یرابتعا  دوش / تسویپ  یلام  داهنشیپ  تسا / هدننک  نیمات  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  لاسرا  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  داهنشیپ  تسویپ  هب  هجوت  اب 

تسا یمازلا  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا 
 ... بصن و + شزومآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R-650R-T1R-650R-T1 سکیاز   سکیاز مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 3838

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000423 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امس رون  ناحارط  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   VICOR یتراجت مان   V110A24T400BL لدم  DC هب  DC یکیرتکلا روتروناک  الاک :  مان 

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

انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   MC-1000 لدم یتارباخم  میسیب  هاگتسد  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
اه هداد  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم   SIRIO یتراجت مان   LPA420 لدم یتارباخم  نتنآ  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ZETRON INC هدنزاس عجرم   TRC AND Dispatch Console 250 لدم ویدار  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
ریبدت وات  نیهب  یسدنهم  هدننک 

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

رصن طابترا  ناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رصن  طابترا  ناماس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتسد  میس  یب  دربراک   SCX نتنآ الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یاشگ هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدنزاس  عجرم  الوروتوم  یتراجت  مان   GM لدم  V 220 ژاتلو  W 400 ناوت میسیب  هاگتسیا  تباث  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  نیبم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیل5571347 جیروتسا ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم ، یاهنیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و 
....و رتنیرپ  ییویدار ،

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکپ5571429 متسیس  عاقترا  ینابیتشپ و  هحفص 17)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شرورپ5571545 شزومآ و  ترازو  یا  هکبش  یاه  متسیس  اه و  سیورس  زا  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مزاول5571654 ریاس  هارمه  هب  هلاناک  هحفص 36)نیبرود 16  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ5571941 یبناج  مزاول  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  هحفص 36)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقوقح5572001 یاه  هدنورپ  هحفص 17)نکسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000118 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

زادرپ نایار  ناتسزوخ 
هاگتسد 16 دادعت : 

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

لبق تسیاب  یم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  ، یتسویپ کرادم  قبط  چنیا  روتینام 55  اب  شیارآ 4*4  اب  لاو  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  زاین  دروم  کرادم  هعلاطم و  ار  یتسویپ  کرادم  تمیق  هئارا  زا 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902598-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

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

5571656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرزاب وکام -  روحم  یاه  لپ  هدرن  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000089 زاین :  هرامش 

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

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یاه   یاه لپلپ   هدرن   هدرن یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5571869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لمح  هیارک  طسق  هس  رد  تخادرپ  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح  یسکات  سوبوتا و  هاگتسیا  ولبات  ددع  دادعت 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک

1101005632000027 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502001602   50x75 cm زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 7  اب  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

:: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5571913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راطق اهتنا  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000042 زاین :  هرامش 
دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ررکم یسدنهم  داوم  هدنزاس  عجرم   g 150 یددع نتراک 100   90x50 mm تکرح یارب  راطق  یامنهار  دربراک  میالع  غارچ  الاک :  مان 
نتراک 75 دادعت : 

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

 . هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  هباشم .  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات نیمات اباب   لمح   لمح هیارک   هیارک طسق   طسق هسهس   ردرد   تخادرپ   تخادرپ ددرگ   ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف امتح   امتح یسکات   یسکات وو   سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا ولبات   ولبات ددع   ددع   3030 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
هدننک هدننک

4242

راطق راطق اهتنا   اهتنا غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/5/19   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571976 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  ولبات و  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تفه  تایلمع  ماجنا  تدم 
زاریش رهش  حطس  هدافتسا  لحم 

ددجم بصن  هدرن و  هیاپ  یروا  عمج  لماش  داعبا 0.4*0.3*0.3  هب  یرو  هطوغ  نتب  نویسنادنوف  رد  یدروم  تروص  هب  هدید  همدص  یکیفارت  یاه  هدرن  تاریمعت  . 1
رتم  رادقم 20  هطوبرم -  نویسنادنوف  اب 

رتم رادقم 550  ولبات -  رس  یلا 3  هارمه 1  هب  هیاپ  بصن  اب  فلتخم  عاونا  زا  رتم  ات 50/4  هیاپ 20/1  اب  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  بصن 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و 

:: 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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 4444
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5571978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  یکیفارت  ناتروا و  یلپ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000167 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

رتیل 755 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  لیمکت  زا  سپ  هنایم ) دالوف  عمتجم  مالعتسا  تمرف   ) تسویپ لیاف 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت وو   ناتروا   ناتروا یلپ   یلپ گنر   گنر ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یرادرهش  راهچ  هقطنم   :: 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 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

5571988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش راهچ  هقطنم  هدودحم  رد  هیرظنم )   ) یدازآ راولب  یور  هدایپ  ییاهتنا  هیشاح  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشر

1101090577000031 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشر یرادرهش  راهچ  هقطنم  هدودحم  رد  هیرظنم )   ) یدازآ راولب  یور  هدایپ  ییاهتنا  هیشاح  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4159665987 یتسپ :  دک  هقطنم 4 ،  یرادرهش  - یراختفا دیهش  راولب  - یزاسخی نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561486-013  ، 33561483-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33561483-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

9/12067 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/19 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/2213:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/05/22عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572047 :: هرازه هرازه 1401/05/2309:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 8 حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   1

31295188 نفلت :  ینیمخ  ماما  نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

راولب راولب یور   یور هدایپ   هدایپ ییاهتنا   ییاهتنا هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4646

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

8/12066 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5572048 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 8 حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیمخ ماما  نادیم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

31295188 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5571348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسدود DANKER روتوماب ناریا  تخاسهیذغت  عبنم  یاراد  SEPEHR نشبآ لوف  سکاب  گنیدالسا  یقرب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد نودام  یمشچ 

1101001431000169 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  رهپس  لدم   220x400 cm زیاس یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

2/30 عافتراو 2/90 ضرع سامت  09173771734 .دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمحو  یزادنا  هار  بصن  هنیزه.دیفس  تیروکس  لیم  هشیش 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 4848

هاگتسدود هاگتسدود DANKERDANKER روتوماب روتوماب ناریا   ناریا تخاسهیذغت   تخاسهیذغت عبنم   عبنم یاراد   یاراد SEPEHRSEPEHR نشبآ   نشبآ لوف   لوف سکاب   سکاب گنیدالسا   گنیدالسا یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع
راد راد نودام   نودام یمشچ   یمشچ

4949

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5571374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.کیتاتساورتکلا گنر  هارمه  یموینیمولآ  هرادجود  هغیت 80 .UPS ندوب N300 دیاس روتوم  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورفاب.بصن.لمح 

1101001431000166 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  لدم 2016   3x3 m زیاس یموینیمولآ  سنج   SDC روتوم اب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

عافتراو 3/20 ضرع 2/80 یرگید  برد   3/20 عافتراو ضرعدنمرنه 4/10  09173771734 سامت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  بش  رد  دید  یارب  ید  یا  لا  یاراد  رتم  موب 6  لوط  کینورتکلا  دنمشوه  ییوزاب  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002490 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه.کیتاتساورتکلا هنیزه.کیتاتساورتکلا گنر   گنر هارمه   هارمه یموینیمولآ   یموینیمولآ هرادجود   هرادجود 8080 هغیت   هغیت ..UPSUPS ندوب ندوب N300N300 دیاس   دیاس روتوم   روتوم هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورفاب.بصن.لمح   هدنشورفاب.بصن.لمح

5050

کینورتکلا کینورتکلا دنمشوه   دنمشوه ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار کنیل  ، جیروتسا ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  قوف  تمدخ  تهج  باسحاصافم  هئارا 

1101003523000533 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  یرادهگن  ینابیتشپ و  هامره  ساسارب  هناماس  رد  دشابیم  رظندم  تسویپ  لیافو  هباشم  هدش  لاعف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یرادهگنو  ریمعت  یاه  هنیزه  هیلک  دامن  لصاح  سامت  هرامش 02632745308  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

....و ....و رتنیرپ   رتنیرپ ییویدار ، ، ییویدار کنیل   کنیل جیروتسا ، ، جیروتسا رنکسا ، ، رنکسا چیئوس ، ، چیئوس رورس ، ، رورس هتسبرادم ، ، هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یرادناتسا   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش راذگ ی  راب  درک و  لکیمکت  تسیل  امتح  دشابیم  یتسویپ  تسیل  تساوخ  رد  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  تساوخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004118000105 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
روصنم دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دناروه  هدنزاس  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   FULL HD HS-ATHD 02 لدم ماد  دیپسا  نیبرود  الاک :  مان 

راشفا
هاگتسد 48 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  شزومآو  یحارطو  ارجا  بصن  دامرف  سامت  یماطسب  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: 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

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5571654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد یحتف 08733415243  سدنهم  اب  سامت  هدش  تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  ریاس  هارمه  هب  هلاناک  نیبرود 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
131

1101003415000030 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراپ نازومآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZX یتراجت مان   ZX-6008 لدم  DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 131 یحتف 08733415243  سدنهم  اب  سامت  هدش  تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  ریاس  هارمه  هب  هلاناک  نیبرود 16   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: 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

دوش دوش راذگ  یی   راذگ راب   راب وو   درک   درک لکیمکت   لکیمکت تسیل   تسیل امتح   امتح دشابیم   دشابیم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل تساوخ   تساوخ ردرد   هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تساوخ   تساوخ ردرد   ناونع : : ناونع 5353

مزاول مزاول ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   هلاناک   هلاناک   1616 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5454

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

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

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

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

5571868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوز ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  لارتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000361 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تکرش ،) ءاضما  رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: 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

ناتسراهب ناتسرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5571941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یبناج  مزاول  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090423000013 زاین :  هرامش 

ناتسراهب یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد  دشاب و  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  هدش  مالعا  تمیق  امتح  هدومن و  هعجارم  اه  تسویپ  هب  تمیق  مالعا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت   09194474318

3766115354 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  ناتسرهش  یرادنامرف  یدیعس -  هلا  تیآ  راولب  ناتسراهب -  ناتسرهش  نارهت -  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56384480-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56384430-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوز نوز   88 ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح متسیس   متسیس لارتناس   لارتناس ناونع : : ناونع 5555

نآنآ یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 40 ھحفص 38 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح 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 " ) " ) 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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

ربیف5571820 حرط  یارجا  هحفص 6)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

مزاول5571654 ریاس  هارمه  هب  هلاناک  هحفص 36)نیبرود 16  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5572058 ءافطا  مالعا و  یتاسیسات  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " 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

نوز5571868 ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  هحفص 36)لارتناس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نوز5571868 ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  هحفص 36)لارتناس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا5571527 دنمشوه  ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 34) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا5571527 دنمشوه  ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 34) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

یناریسکات5571512 ینارسوبوتا و  هزوح  یارب  لماک  تاناکما  اب  هناماس  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنس5572056 لاک  نفلت و  زکرم  رازفا  مرن  بصن  هحفص 17)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5571523 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5571848 تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یتشادهب - یاه  سیورس  هحفص 12)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

یدالوف5571807 یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) 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

یریوصت5571523 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 40 ھحفص 40 
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