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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   11 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((00))

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

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

زا 15 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 15

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • --

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

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

زا 15 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 15

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/6/1  زا   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم حبصعبنم تعاس 9   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یلم  کناب  مور ) رواپ  هاگورین -   ) رتنس اتید  ییارجا  تایلمع  یکیناکم و  یقرب و  تازیهجت  نیمأت  یحارط و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - دنشاب یم  روشک  هجدوب  همانرب  نامزاس  زا  ورین  هبتر 3  لقادح  ربتعم  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد  هک  حالصیذ  یاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093325000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610633 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرد  تنواعم  یناگیاب  رد  دوجوم  یاه  هدنورپ  قاروا  نکسا  یزاسدامآ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  یناگیاب  رد  دوجوم  یاه  هدنورپ  قاروا  نکسا  یزاسدامآ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   180,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  لوا ) اناداپآ   ) یسودق دیهش  نابایخ  ناهفصا   ، 8165647194 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

رتنس رتنس اتید   اتید ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   یحارط   یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11

نامرد نامرد تنواعم   تنواعم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ قاروا   قاروا نکسا   نکسا وو   یزاسدامآ   یزاسدامآ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :
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ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001096000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یلم  کناب  مور ) رواپ  ) رتنس اتید  ییارجا  تایلمع  یکیناکم و  یقرب و  تازیهجت  نیمأت  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش روکذم  یهاوگ  هئارا  مدع  تروصرد   ( ) هبتر 3 ) ورین هتشر  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  تیحالص  نعت  یهاو  ـه گـ ئارا ناوخارف :  رد  تکرش  طیارش  لقادح 

ناریا و ناوت  هناماس  رد  تیوضع  یعامتجا و  هافرو  راک  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  دیدرگ ، ) دهاوخ  فذح  یفیک  یبایزرا  دنیآرف  زا  هدننک 
روشک و یتامدخ  یدیلوت و  ناوت  زا  هدافتسا  رثکادح  نوناق  عوضوم  هناماس  رد  جردنم  یلخاد  یاهیدنمناوت  تسرهف  زا  هژورپ  زاین  دروم  تامدخ  الاک و  نیمات 

نوناق  نآ  رد  جردنم  طباوض  ریاس  یمالسا و  یاروش  سلجم  بوصم 15/2/98  یناریا  یالاک  زا  تیامح 
ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

نارهت رهش :  نارهت ،  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

ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور هدیا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610653 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش تاصخشم و  اب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  تکرش   ACTIVE هکبش ینابیتشپ  شزومآ و  تس  یزادنا  هار  بصن  لیوحت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دانسا  رد  جردنم 

لایر نیمضت 3.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا با  عبانم  تیریدم  تکرش  کالپ 517  یلامش  نیطسلف  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADDIRAN.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

(( مور مور رواپ   رواپ )) رتنس رتنس اتید   اتید ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

ACTIVEACTIVE  هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ تستس   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن لیوحت   لیوحت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارواشم یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1367650 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/6/1  تعاس 10  زا  دانسا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  14

هلمج  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  رازگرب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب   QCBS شور هب  نارواشم  یفیک  یبایزرا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاقتنا یزاس ، هدایپ  یسیون ، همانرب  تاعالطا ، یرامعم  یحارط ، لیلحت ،  ) یزرواشک یالاک  عیزوت  تالماعم و  تیریدم  هناماس  حرط  رواشم  باختنا  : عوضوم فلا -

 ( هناماس یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

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

رواشم باختنا  تایه  هناخریبد   ) قاتا 302 موس ، هقبط  هقبط ،) نامتخاس 8  ، ) یزرواشکداهج ترازو  ظفاح ، لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

43544566 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 13  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 13  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610719 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 9   - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیلمت لاوما  یقوقح و  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  موس  هقبط  کی  کالپ  نافرع  هچوک  یرهطم  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف  مواقم  مئاق  نابایخ  سردآ   :: سردآ سردآ

81561068 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5610755 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

،، یسیون یسیون همانرب   همانرب تاعالطا ، ، تاعالطا یرامعم   یرامعم یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت  ) ) یزرواشک یزرواشک یالاک   یالاک عیزوت   عیزوت وو   تالماعم   تالماعم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس حرط   حرط رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
 ( ( هناماس هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ، ، هداد لاقتنا   لاقتنا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ

55

یکیلمت یکیلمت لاوما   لاوما وو   یقوقح   یقوقح هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   یبایزراهرامش مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/09 هبنشراهچ  زور  تعاس 12  : یفیک

سدق  :: عبنم ،عبنم یفیک یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/06/23 هبنشراهچ  زور  تعاس 12 

5610744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار   « ATC Onboard متسیس یکدی  یکیرتکلا  تاعطق  دیرخ  عوضوم «  اب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  دنیآرف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  ریز  طیارش  اب  هرامش 2001001494000031  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

تدم 3 هب  هدوب و  هام  راک 3  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  رابتعا  تدم  لایر و  راک 2.534.150.000  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیدمت  لباق  رگید  هام 

تاطابترا و لک  هرادا  مهدزناپ -  هقبط  ا.ا.ج -  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  سردآ  : راذگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یکیرتکلا -  مئالع 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

جارس  :: عبنم ییاشگزابعبنم زور  تعاس 8:30   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610755 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزوح امن  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، - 

نارهت  ناتسا  یظافحتسا 
رهش  میسن  نارهت  یالاک  هنایاپ  هناخ  هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و  هیهت و  - 

دنوامد  هوکزوریف و  یاه  ناتسرهش  تالآ  نیشام  هنایشآ  ثادحا  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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 دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیرتکلا   یکیرتکلا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

هدزاود هدزاود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ، ، هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمات   نیمات وو   یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هناخ هناخ هیفصت   هیفصت قلعم   قلعم یایدم   یایدم گنیکپ   گنیکپ لاسرا   لاسرا وو   دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت امن -  -  امن کیفارت   کیفارت هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات

88

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093228000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشن  شتآ  هعنقم  هالک و  ، شکتسد ، قیرحدض مواقم  سابل  تسد  دیرخ 90  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ –  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن –  راولب  هیدیما –   ، 6373193935 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
الاک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 106/2570 -41 ص یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوس هلابزوریگبآ  یاهدحاو  قیرح  ءافطا  متسیس  بصنو  ینیزگیاج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/100/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  سراف ، جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  سراپ ، یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع ، رهشوب ،  :: سردآ سردآ

07737295144 :: 07737295109و5146 -  نفلت :: WWW.mobinec.ir-tender@mobinec.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

ناشن ناشن شتآ   شتآ هعنقم   هعنقم وو   هالک   هالک ،، شکتسد شکتسد ،، قیرحدض قیرحدض مواقم   مواقم سابل   سابل یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

یاهدحاو یاهدحاو قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصنو   بصنو ینیزگیاج   ینیزگیاج ناونع : : ناونع 1010

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

58445 - 58444 - 58443 - 58438 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتامدخ  روما  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عمتجم یتامدخ  ینابیتشپ و  یدیلوت ، یاهدحاو  زاین  دروم  یناسنا  یورین  نیمات  یراکنامیپ  - 

عمتجم یتامدخ  تالآ  نیشام  یتعنص و  تفاظن  یزاسکاپ و  یراکنامیپ  - 
عمتجم  یکشزپ  یاه  تیروف  سناژروا و  تامدخ  - 

عمتجم  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تاجن و  دادما  یناشن و  شتآ  تامدخ  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق یقوقح و  روما  دحاو  بانب -  تعنص  دالوف  عمتجم  بانب -  یتعنص  کرهش  بانب -  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  : تاداهنشیپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 2222  0414122 :: نفلت :: mfbco.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

مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلاسر  :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   68/286/822/719 دروارب یقفاب  نابایخ  یراذگ  هلول  لماش :  اه  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   24/651/985/790 دروارب : ریدغ  لنوت  قیرح  افطا  متسیس  هناخ و  پمپ  تفه  هقطنم  ریدغ  لنوت  زیهجت  لیمکت و 

لایر قطانم 60/235/564/128  طس ح  رد  زابور  یشزرو  یاه  نیمز  ثادحا 

نامتخاس  هینبا و  هبتر 5  تازیهجت -  تاسیسات و  هبتر 5  بآ -  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  8 و 5 ارجا :  تدن 

یهگا  لصا  رد  اه  نیمضت 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر  غلبم 6/030/000  موس  فیدر  لایر -  مود 2/470/000  فیدر  لایر   6/830/000 لوا :  فیدر  دیرخ : 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش -  هقبط  -A کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  - ردص یسوم  ماما  راولب  مق -  :: سردآ سردآ
مق یرادرهش  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  لک  هرادا 

:: نفلت :: Peyman.Qom.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

-- عمتجم عمتجم یتامدخ   یتامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدیلوت ، ، یدیلوت یاهدحاو   یاهدحاو زاین   زاین دروم   دروم یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات یراکنامیپ   یراکنامیپ یتامدخ   یتامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
عمتجم عمتجم یتامدخ   یتامدخ تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   یتعنص   یتعنص تفاظن   تفاظن وو   یزاسکاپ   یزاسکاپ یراکنامیپ   یراکنامیپ

111 1

زابور زابور یشزرو   یشزرو یاه   یاه نیمز   نیمز ثادحا   ثادحا تفه -  -  تفه هقطنم   هقطنم ریدغ   ریدغ لنوت   لنوت زیهجت   زیهجت وو   لیمکت   لیمکت -- نابایخ نابایخ یراذگ   یراذگ هلول   هلول ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005380000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات  دانسا   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610487 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11/30   - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه  یرونربیف  هکبش  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ،  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 60.000.000.000  غلبم  - 

هرامش هب  تارداص  کناب  رهپس  هجو  رد  لایر  دانسا 500.000  شورف  غلبم  لایر -  هدرپس 2.800.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ادهش و ...  نادیم  هبعش   0101852918003

ینابیتشپ  روما  ردص ، یسوم  ماما  نابایخ  کارا ، یناشن  هب  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یناشن :  :: سردآ سردآ
هناخریبد  دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ردص  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد  نادیم  کارا  ییاشگزاب : لیوحت و 

تکرش سنارفنک  نلاس  ییاشگزاب :

08633245248 - 02141934  - 08632228038-08632226033 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003065000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610636 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یلصا  هداد  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یلصا  هداد  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دیامن رازگرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامزاس اکتا  هاگشورف  یوربور  یداه ، خیش  نابایخ  هب  هدیسرن  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  نارهت ،  ، 1137719411 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 11377-19411 دک  هب  روشک  لاوحا  تبث 

:: 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

ییاوه ییاوه یرونربیف   یرونربیف هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ،  ،  بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یلصا یلصا هداد   هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610665 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآ  ریخ  یتعنص  کرهش  ییاوه  یبعکمرتم  یزلف 150  نزخم  ثادحا  - 

هواس  یتعنص  کرهش  یبرغ  زاف 1  یزاسور  یراذگ و  لودج  یزاسریز ، یارجا  - 
 .. کدنرپ و هیواز ، هواس ، هینومام ،  1 هقطنم یتعنص  یحاون  اه و  کرهش  حطس  رد  تارباخم  هکبش  یارجا  - 

کارا 1  یتعنص  کرهش  راک  بسک و  یروانف  جرب  نامتخاس  شیامرگ  شیامرس و  متسیس  حالصا  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

رد جردنم  باسح  هرامش  هب  یلخاد  عبانم  یراج  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  تکراشم و  قاروا  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم کناب  دزن  یهگآ  لصا 

هرامش 1  یتعنص  کرهش  ینیمخ  ماما  نادیم  کارا  رد  عقاو  راک  بسک و  یروانف و  جرب  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
یزکرم یرادناتسا  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  : سردآ فلا  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 

02185193768 مان 88969737 - تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم 

اهدادرارق روما  طبریذ 08633443311  سانشراک   08633443209 :: نفلت نفلت
سامت 02141934 زکرم 

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنس5610490 اتید  ییارجا  تایلمع  یکیناکم و  یقرب و  تازیهجت  نیمأت  یحارط و  هحفص 4)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5610650( مور رواپ  ) رتنس اتید  ییارجا  تایلمع  یکیناکم و  یقرب و  تازیهجت  نیمأت  هحفص 4)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5610653ACTIVE هکبش ینابیتشپ  شزومآ و  تس  یزادنا  هار  بصن  لیوحت  هحفص 4)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5610668، یحارط لیلحت ،  ) یزرواشک یالاک  عیزوت  تالماعم و  تیریدم  هناماس  حرط  رواشم  باختنا 
 ( هناماس یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ، لاقتنا  یزاس ، هدایپ  یسیون ، همانرب  تاعالطا ، یرامعم 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیلمت5610719 لاوما  یقوقح و  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5610744ATC Onboard متسیس یکدی  یکیرتکلا  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

حالصا حالصا تارباخم - - تارباخم هکبش   هکبش یارجا   یارجا  - - یزاسور یزاسور وو   یراذگ   یراذگ لودج   لودج یزاسریز ، ، یزاسریز یارجا   یارجا ییاوه - - ییاوه یبعکمرتم   یبعکمرتم   150150 یزلف   یزلف نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
نامتخاس نامتخاس شیامرگ   شیامرگ وو   شیامرس   شیامرس متسیس   متسیس

1515
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاسرا5610755 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5610755 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302519061-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5610629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.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

لیردراگ لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610760 :: هرازه هرازه خروم 1401/06/06-دکدک   حبص  تعاس 9  تیزیو  تیاس   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناگتشه قطانم  حطس  رد  ینیشام  یریگ  هکل  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
( موس تبون   ) زاوها یرادرهش  ود  هقطنم  حطس  رد  یرون  ربیف  هدش  یرافح  یاهراون  میمرت  - 

زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  زاین  دروم  یگنس  حلاصم  لمح  دیرخ و  - 
یحایس نیزنب  پمپ  ات  رگراک  نادیم  لصافدح  ناتسلگ  راولب  یسدنه  حالصا  - 

ردنب  دیهش  نادیم  حطسمهریغ  عطاقت   L500 و L300 یاهروحم دید  عنام  بصن  تخاس و  - 
( مراهچ تبون   ) یداهج یاههورگ  زاین  دروم  حلاصم  دیرخ  - 

.تسا  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  نیا  راشتنا  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نامزاس 

...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  نیمضت 
.تسامرفراک هدهعب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام 

نارمع نامزاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  ییکزیف  تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5610755 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5610755 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

...و ...و یگنس   یگنس حلاصم   حلاصم لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ یرون - - یرون ربیف   ربیف هدش   هدش یرافح   یرافح یاهراون   یاهراون میمرت   میمرت هناگتشه -  -  هناگتشه قطانم   قطانم حطس   حطس ردرد   ینیشام   ینیشام یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : - - ناونع 1717
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610637 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا هب  طوبرم  یاه  رتویپماک  هارمه  هب  زاریش  یرادرهش  فلتخم  ریاود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس و  ینابیتشپ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یاه رتویپماک  هارمه  هب  زاریش  یرادرهش  فلتخم  ریاود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس و  ینابیتشپ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هناماس نیا  هب  طوبرم 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عجرم دک  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  باسح 100805504742  هرامش  اب  تشدلارصق  هبعش  رهش  کناب  هدرپس  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  نیمضت :  تاحیضوت 

 101336
14:15 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ،  ، 7136618947 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نیربدلخ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5610755 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5610679، یدیلوت یاهدحاو  زاین  دروم  یناسنا  یورین  نیمات  یراکنامیپ  یتامدخ  روما  ماجنا  یراذگاو 
تالآ نیشام  یتعنص و  تفاظن  یزاسکاپ و  یراکنامیپ  عمتجم - یتامدخ  ینابیتشپ و 

عمتجم یتامدخ 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشزرو5610774 یاه  نیمز  ثادحا  تفه -  هقطنم  ریدغ  لنوت  زیهجت  لیمکت و  - نابایخ یراذگ  هلول 
زابور

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هناماس هناماس نیا   نیا هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه رتویپماک   رتویپماک هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس هعسوت  یی   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهدحاو5610661 قیرح  ءافطا  متسیس  بصنو  هحفص 7)ینیزگیاج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه5610637 هب  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس و  ینابیتشپ ،
هناماس نیا  هب  طوبرم  یاه  رتویپماک 

هحفص 14) 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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