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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 25

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشجنپ  1717   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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1919))

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

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

زا 30 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( 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  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

زا 30 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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  • 29

( 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  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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 :

زا 30 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004106000159 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667992 :: هرازه هرازه :: 1401/07/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تیریدم  هدودحم  رد  عیزوت  یاهتسپ  ییانشور و  هکبش  نیکرتشم ، فیعض ، راشف  هکبش  رد   GIS تاعالطا لیمکت  حالصا و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد  تارابتعا  لحم  زا  دانسا  تسویپ  طیارش  حرش  هب  سابعردنب  راهچ  هیحان 

ناگزمره  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هدودحم  رد  عیزوت  یاهتسپ  ییانشور و  هکبش  نیکرتشم ، فیعض ، راشف  هکبش  رد   GIS تاعالطا لیمکت  حالصا و  تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یلخاد  تارابتعا  لحم  زا  دانسا  تسویپ  طیارش  حرش  هب  سابعردنب  راهچ  هیحان  قرب 
11,474,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,073,700,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/10/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  نوتیز ـ  ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا ـ  یروهمج  راولب   ، 7913675115 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره ناتسا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5667620DCS لرتنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ژاتنومد  یسیون ، همانرب  یسدنهم ، هحفص 4)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

عیزوت عیزوت یاهتسپ   یاهتسپ وو   ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش نیکرتشم ، ، نیکرتشم فیعض ، ، فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش ردرد     GISGIS تاعالطا   تاعالطا لیمکت   لیمکت وو   حالصا   حالصا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 30 ھحفص 4 
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جحدم دیهش  هاگورین  ابص  یژرنا  قرب و  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناگرز ) زاوها

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667620 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها جحدم  دیهش  هاگورین  راخب  کی  دحاو   DCS لرتنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ژاتنومد  یسیون ، همانرب  یسدنهم ، هژورپ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیلوت تکرش  ابص  یژرنا  قرب و  گنیدله  هقبط 12 ، هرامش 1 ، نامتخاس  نافعضتسم ، داینب  عمتجم  سردم ، هارگرزب  اب  ینامیلس  دیهش  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  :: سردآ سردآ
برغ بونج  یورین 

02188659736 :: 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

( صاخ یماهس   ) شیک نایسراپ  دیراورم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MPK-TNDR-401-5 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش زور  نایاپ  ات  هبنش 1401/6/19  زا   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

monitoring رگنل تیعقوم  رب  تراظن  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان 220.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 2471  02188576380 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@mpksco.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ژاتنومد   ژاتنومد یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب یسدنهم ، ، یسدنهم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 22

monitoringmonitoring  رگنل رگنل تیعقوم   تیعقوم ربرب   تراظن   تراظن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092247000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامحر ) دیهش   ) جدننس تفن  رابنا  نزاخم 1 و 2 و 4  گنیموف  گنیلوک و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  - 
تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )

.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768 نارهت مان  تبث  رتفد   - 33780424-087 :: نفلت نفلت
021 سامت 41934 - زکرم 

shana.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود پاچ  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ق/1401/13 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  کبساو " یاچ  هعلق  یناخ و  نسح  ووس  نیریش  لنوت  BTS ریسم میدق  هداج   USO یرونربیف هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  یا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.QAZVIN.TCI.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخم نزاخم گنیموف   گنیموف وو   گنیلوک   گنیلوک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

USOUSO یرونربیف   یرونربیف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 17هرامش  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکادورکیم دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، مهدزاود هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس   :: سردآ سردآ
کالپ 37

یلخاد 1773  1544 :: 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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wifi+eth تروپ کی  یاراد   ont دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07136112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکادورکیم تکادورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

wifi+ethwifi+eth تروپ   تروپ کیکی   یاراد   یاراد   ontont دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/94/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/19هرامش ات خیرات 1401/06/16  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667894 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش   ftth هرقف یریاد 350  یارجا  تاموزلم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/21-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/24هرامش خیرات 1401/06/16  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه جوز  مک  لباک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامرک هقطنم  تارباخم  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرقف هرقف   350350 یریاد   یریاد یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

ییاوه ییاوه جوز   جوز مکمک   لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5667915 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تت لباک  لیوحت  ربارب  رد  یتارباخم  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

789/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/22هرامش ات : تلهم   1401/06/16 زا :  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  لباک  یروآ  عمج  یبارخ و  عفر  یرون و  ربیف  یشکلباک  یدنبلصفم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربارب ربارب ردرد   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یروآ یروآ عمج   عمج وو   یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا و  تبون  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 13/1401/ق یهگآ یهگآ هرامش   خیراتزا 19/06/1401هرامش هصقانم : دانسا  تفایرد   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 27/06/1401

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  تعاس 15:00  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
02/07/1401

5667965 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کبساو یاچ  هعلق  یناخ و  نسح  وس و  نیریش  لنوت  BTS ریسم میدق  هداج   USO یرون ربیف  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم هب  هصقانمرد : تکرش  نیمضت  یزکرم - یلم  کناب  دزن  یراج 0105988843006  باسح  هب  لایر  غلبم 000/350  یزیراو  یکناب  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیوزق یزکرم  هبعش  یلم  کنابدزن  یراج 0105988843006 باسح  هب  یزیراو  یدقن  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  000/000/252

 – نیوزق هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  میکح - عطاقت  - ریبکریماراولب - کنوپ نیوزق  یداهنشیپ : یاه  تکاپ  لیوحتو  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  فکمه -  هقبط 

:: 02833653292و33652080 نفلت :: QAZVIN.TCI.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02833653334 :: 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

هکبش5667992 نیکرتشم ، فیعض ، راشف  هکبش  رد   GIS تاعالطا لیمکت  حالصا و  تامدخ  ماجنا 
عیزوت یاهتسپ  ییانشور و 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لنوت لنوت BTSBTS ریسم ریسم میدق   میدق هداج   هداج   USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 30 ھحفص 10 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش  - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رهش یامیس   :: عبنم همانتنامض 1401/07/09عبنم لیوحت  تعاس 13   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 13

5667841 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

-40111351/1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکرابم - هکرابم یهار  هس   - ناتسراهب ناهفصا -  روحم  مرگ  تلافسآ  شکور  یزاسهب و 
کی ) گنیر   ) ناریت یقرش  یدنبرمک  یزاسور  یزاسریز و  لیمکت  -40111352/1

نهآ بوذ  هندرگ  ات  درکرهش  ناهفصا - هار  سیلپ  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و   40111353/1
زردوگیلا ناراد - روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 40111354/1

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 8176633743 دور ، هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا  : لک هرادا   :: سردآ سردآ

35059-031 :: 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

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/6/15   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/06/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667953 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ رباع  اهگرذگ  یارجا  ور و  هراوس  ریسم  یزاس  مارآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یدنبرمک -  -  یدنبرمک یزاسور   یزاسور وو   یزاسریز   یزاسریز لیمکت   لیمکت مرگ -  -  مرگ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1313

هدایپ هدایپ رباع   رباع اهگرذگ   اهگرذگ یارجا   یارجا وو   ورور   هراوس   هراوس ریسم   ریسم یزاس   یزاس مارآ   مارآ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 30 ھحفص 11 
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم تاداهنشیپعبنم یسررب  ناداهنشیپ 1401/06/31  لیوحت   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/07/02

5667961 :: هرازه هرازه اضقنا 1401/07/02دکدک   خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راصح طخ 4  ییانشور  ثادحا  رهش  حطس  حطسمهریغ  تاعطاقت  رباعم و  ییانشور  ثادحا  ریمعت و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

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

هدرپس ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302507546-T19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667600 :: هرازه هرازه 1401/06/31دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر برد  لرتنک  درب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییانشور ییانشور ثادحا   ثادحا رهش   رهش حطس   حطس حطسمهریغ   حطسمهریغ تاعطاقت   تاعطاقت وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور ثادحا   ثادحا وو   ریمعت   ریمعت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

یلیر یلیر برد   برد لرتنک   لرتنک درب   درب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم شیور   :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667895 :: هرازه هرازه :: 1401/07/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم یرادرهش  یناشن و  شتآ  هاگ  ریمعت  یربرفاسم ،  لانیمرت  یرادرهش (  یاه  نامتخاس  یتراظن  یاه  نیبرود  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 10.216.550.000  غلبم 

هام دادرارق 4  تدم 

هب تبون  ود  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش.دشابیم  هصقانم  هدنرب  هدهع 

نامتخاس مراهچ  هقبط  رد  عقاو  تاسلج  نلاس  اه  داهنشیپ  شیاشگ  لحم  و  داتس )  ) تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
رهشوب ردنب  یرادرهش  یزکرم 

 - یزکرم یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  رهشوب -  : سردآ : فلا تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  تاعالطا 
نفلت 07733340571 نامیپ  روما  هرادا  مود -  هقبط 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.Bushehr.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا ناهج   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667936 :: هرازه هرازه کرادمدکدک   دانسا و  لیوحت  نایاپ  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یزاس  رهش  نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ابیز ناهفصا   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یزاسرهش  نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

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

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... کیتابر و ریوصت و  شزادرپ  یعونصم ، شوه  یبیکرت ، تیعقاو  یاه  یژولونکت  زا  هدافتسا  اب  یویر  یبلق  یایحا  زاس  هیبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092519000003 زاین :  هرامش 

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515613113 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  یکشزپ - مولع  هاگشناد  داتس  نامتخاس  یدازآ -  راولب  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33424767-024  ، 33156370-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33424769-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1919

 ...  ... وو کیتابر   کیتابر وو   ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ یعونصم ، ، یعونصم شوه   شوه یبیکرت ، ، یبیکرت تیعقاو   تیعقاو یاه   یاه یژولونکت   یژولونکت زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   یویر   یویر یبلق   یبلق یایحا   یایحا زاس   زاس هیبش   هیبش 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 30 ھحفص 14 
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم یلصا  سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدکی  لماش  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم 
1101001011000124 زاین :  هرامش 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 126 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادمرد هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  قباطم  یلصا  سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدکی  لماش  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88113614 ینسحم 88115679 نیرفظم نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماسرد  یتسویپ 

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

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

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 30 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b763edctncbhd?user=37505&ntc=5667696
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتامآ ویدار  نومزآ  یکینورتکلا  هناماس  ندرک  ایهم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000037 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هرواشم 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا یهاوگ  هیارا  / تکرش طسوت  هدش  اضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هیارا  اهتسویپ  تامدخ و  حرش  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02189661528و 1535 ینف شخب  سامت  نفلت  یرتشم / شرافس  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هتشر  رازفا و  مرن  هتسر  رد  لقادح 6  هبتر  اب 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یزکرم  نامتخاس  UPS هچراپکی هناماس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000127 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یزکرم  نامتخاس  UPS هچراپکی هناماس  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتامآ یروتامآ ویدار   ویدار نومزآ   نومزآ یکینورتکلا   یکینورتکلا هناماس   هناماس ندرک   ندرک ایهم   ایهم ناونع : : ناونع 2222

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس   UPSUPS هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 30 ھحفص 16 
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ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  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 12 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ هدازردخ  } .متسیس 09171008449 ناراکمه  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001151000057 زاین :  هرامش 

ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

{ هدازردخ  } .متسیس 09171008449 ناراکمه  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594811169 یتسپ :  دک  کالپ 1813 ،  اقیرفآ - امنیس  یوربور  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383070-021 :: 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  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

متسیس متسیس ناراکمه   ناراکمه یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 30 ھحفص 17 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریمعت و زویف و ...  - قرب  ولبات  هدننام  تخاسریز  یمامت  یشک و ...  هلول  یشک  لباک  تاعطق  یمامت  ضیوعت  ریمعت  مدع  تروص  رد  ای  ریمعت  یراذگاو - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... یشک و هلول  یشک  لباک  تاعطق  یمامت  ضیوعت  ریمعت  مدع  تروص  رد  ای 

یتینما ینمیا و  یاه  متسیس  هب  طوبرم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001022001011 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

ره تهج  .ددرگیم  ناشیا  فذح  ببس  هدننک  نیمات  طسوت  یداهنشیپ  تسرهف  رد  رغت  هنوگره  تسیمازلا و  اهب  تسرهف  یراذگراب  دات و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب لصاح  سامت  ینادرم  هناماس 08338246667  یلضفا و  رتکد  یاقآ  هرامش 09372328025  اب  ینف  لاوس  هنوگ 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس  ، ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88113273-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ولبات   ولبات هدننام   هدننام تخاسریز   تخاسریز یمامت   یمامت وو ...  ...  یشک   یشک هلول   هلول یشک   یشک لباک   لباک تاعطق   تاعطق یمامت   یمامت ضیوعت   ضیوعت ریمعت   ریمعت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   ایای   ریمعت   ریمعت یراذگاو - : - : یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو یشک   یشک هلول   هلول یشک   یشک لباک   لباک تاعطق   تاعطق یمامت   یمامت ضیوعت   ضیوعت ریمعت   ریمعت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   ایای   وو   ریمعت   ریمعت وو ...  ...  - - زویف   زویف

2525
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5667769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

ماکرتنیا فورپرتاو  یشوگ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/29 عورش :  خیرات 
1401/06/05 نایاپ :  خیرات 
1401/06/16 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455137 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/21هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنگم هربیو  هدننک  لرتنک  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ماکرتنیا ماکرتنیا فورپرتاو   فورپرتاو یشوگ   یشوگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

تنگم تنگم هربیو   هربیو هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2727

یوق یوق راشف   راشف زاگ   زاگ هلول   هلول طوطخ   طوطخ هدننک   هدننک زیمت   زیمت   PIGPIG گیپ   گیپ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دانسا  رادقم  حرش و  قباطم  ًاقیقد  یوق  راشف  زاگ  هلول  طوطخ  هدننک  زیمت   PIG گیپ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000324 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 16 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Circular Brush سرب الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 10 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Circular Brush سرب الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 12 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Circular Brush سرب الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 20 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Circular Brush سرب الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان  تفن  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  گیپ و  یدنب  بآ  تهج   seal disc 10 in کسید الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 12 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Mounted Brush سرب الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 16 زیاس  conical ناتروی یلپ  پاک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 24 زیاس  conical ناتروی یلپ  پاک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 20 زیاس  conical ناتروی یلپ  پاک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 10 زیاس  conical ناتروی یلپ  پاک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رادیرخ  رابنا  برد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  تهج  مالعتسا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  دیرخ   (. هیاپ یربهار  متسیس  )  CONTROLLER IPTV SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1201093498000064 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CONTROLLER IPTV SYSTEM / IPTV LIVE BROADCAST/SYSTEM PLAYER VOD MOD / TUONER DVB T TO STREAM / SETUP - 
 / BOX ANDROID

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  392 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

07731312253 .هدش تسویپ  تساوخرد  قبط  دیرخ.ددرگ  یراددوخ  یلام  تادنتسم  هئارا  زا  دشابیم  دک  ناریا  تهج  افرص  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( هیاپ هیاپ یربهار   یربهار متسیس   متسیس ) )   CONTROLLER IPTV SYSTEMCONTROLLER IPTV SYSTEM ناونع : : ناونع 2929

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد -- لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه -- ساسا یپیپ   ویوی   لاراپ   لاراپ هبعج   هبعج -- راد راد لرتنک   لرتنک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3030
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.دشاب یم  هناماس  رد  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  مرف  لیاف  دیرخ ،  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005384000109 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   PARALBOX لدم سا  یپ  وی  لاراپ  هبعج  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   I-9105R لدم میب  یطخ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

ریصب هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  انیب  ناشیدنا  ریصب  هدنزاس  عجرم  کینوسیو  یتراجت  مان   SIMCARD-Vis لدم یتراک  میس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریبدت انیب  ناشیدنا 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه هناماس .) تسویپ  طیارش  هب  هعجارم   ) .دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  رابتعا  زا  یرگید  شخب  دشاب و  یم  دقن  رابتعا  زا  یشخب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک  تسا .  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و 

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 30 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/srvkjcfprpmzr?user=37505&ntc=5667690
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدات ذخا  ناتسرامیب و  ینمیا  حطس  اقترا  لمعلاروتسد  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  عون و  نعت  ییامناج و  یحارط ، هرواشم ، یراذگاو -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و ینمیا  - تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  طباوض  ساسا  رب  هزاس  یرامعم و  یاه  هشقن  یسررب  یناشن -  شتآ  نامزاس  زا 

هینبا یناشن  شتآ  متسیس  یحارط  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101030219000185 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم  1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

همیمض رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5667753 ... یشک و هلول  یشک  لباک  تاعطق  یمامت  ضیوعت  ریمعت  مدع  تروص  رد  ای  ریمعت  یراذگاو - :
ضیوعت ریمعت  مدع  تروص  رد  ای  ریمعت و  زویف و ...  - قرب  ولبات  هدننام  تخاسریز  یمامت 

 ... یشک و هلول  یشک  لباک  تاعطق  یمامت 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هینبا هینبا یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 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 30 ھحفص 23 
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زاوها یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  شش  هقطنم  حطس  رد  وگ  ناذا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000014 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهیم تراجت  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   MTM یتراجت مان   A لدم یراوید  وگ  ناذا  تعاس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم تسویپ  تاصخشم  دانسا و  - 2

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33777074-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/792 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/22هرامش  : ات تلهم   1401/06/16  : زا تلهم   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/22  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  لباک  وریت  یروا  عمج  بصن و  یرون و  ربیف  یئاوه  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5667562، یعونصم شوه  یبیکرت ، تیعقاو  یاه  یژولونکت  زا  هدافتسا  اب  یویر  یبلق  یایحا  زاس  هیبش 
 ... کیتابر و ریوصت و  شزادرپ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

وگوگ ناذا   ناذا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   لباک   لباک وریت   وریت یروا   یروا عمج   عمج وو   بصن   بصن وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یئاوه   یئاوه یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 30 ھحفص 24 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزکرم5667838 نامتخاس   UPS هچراپکی هناماس  هحفص 14)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تالدابم هیزجت و  یربهار  هرادا   :: 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   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامن تیلباق  نشولوزر 64*163) اب  شیامن  هحفص  (2 لیم تماخض 8  اب  زیاس 42*106  لاتیجید 1) رگشیامن  ددع  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسیلگنا یسراف و  تنوف 

1101020002000051 زاین :  هرامش 
تالدابم هیزجت و  یربهار  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدیمح دلاخ  هدننک  هضرع  عجرم   UMRS یتراجت مان   D117 لدم  60x60 cm داعبا لاتیجید  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریژآ و هب  لاصتا  یارب  هلر  یجورخ  یشرافس 6) تعاس  زور و  رد  مرالآ  تیلباق  ( 5 هاوخلد نتم  امد –  یدالیم –  یسمش  خیرات  شیامن  تیلباق  (4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتاتسا ورتکلا  گنر  اب  یزلف  باق  یاراد  رود 8) هار  زا  تعاس  میظنت  تهج  یدیوردنا  نشیکیلپا  یاراد  گنز 7 )

1318911155 یتسپ :  دک  یتسپ ،  هلدابم  شزادرپ و  یلم  زکرم  رگشل  هار  راهچ  یبونج  رگراک  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61929146-021  ، 61929147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66454348-021 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاتیجید لاتیجید رگشیامن   رگشیامن 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 30 ھحفص 25 
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ناتسرل نانیرتشا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب مزال  یاه  درادناتسا  تیفیک و  یاراد  دیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091757000002 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  نانیرتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.319-A دک  10x10x2 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  لکاریم  حرط  هفرط  کی  یکیفارت  رالوس  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 

نارهت کیتسالپ 
ددع 120 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6897115878 یتسپ :  دک  نانیرتشا ،  یرادرهش  نانیرتشا  شخب   - درجورب ناتسرل -  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42550311-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42550929-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم ولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4,735,000,000 لایر )  ) هیلوا دروآرب  تمیق 

هام   4: ءارجا تدم 
هقطنم حطس   : ءارجا لحم 

زاریش شش  هقطنم  یرادرهش  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  هئارا  قیرطزا  نامیپ  غلبم  لک  تخادرپ 5 % هب  فظوم  مالعتسا  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هئارا.تسا راتخم  ای  زاجم  اهداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در  رد  هقطنم  یرادرهش.دشاب  یم  دادرارق  داقعنا  زا  لبق  نامیپ  تادهعت  ماجنا  نسح  تباب  رهش  کناب  دزن 

مالعتسا هدنرب  .تسیمازلا  تمیق  تکاپ  کیکفت  هب  یتکاپ  رد  مالعتسا  عوضوم  اب  طبترم  هموزر  روکذم و  هناماس  رد  مان  تبث  مرف  ای  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ 
 . دیامن مادقا  روکذم  یهاوگ  هئارا  هب  تبسن  تقو  عرسا  رد  تسا  فظوم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.shiraz.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

دشاب دشاب مزال   مزال یاه   یاه درادناتسا   درادناتسا وو   تیفیک   تیفیک یاراد   یاراد دیاب   دیاب ناونع : : ناونع 3535

رباعم رباعم ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 30 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wx5mhcwb69n9a?user=37505&ntc=5667639
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5667753 ... یشک و هلول  یشک  لباک  تاعطق  یمامت  ضیوعت  ریمعت  مدع  تروص  رد  ای  ریمعت  یراذگاو - :
ضیوعت ریمعت  مدع  تروص  رد  ای  ریمعت و  زویف و ...  - قرب  ولبات  هدننام  تخاسریز  یمامت 

 ... یشک و هلول  یشک  لباک  تاعطق  یمامت 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یکینورتکلا 5  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000075 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تدام  دخ  یتناراگ و  لاس  ود  .تسدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  لاسرا..دشاب و  یناریا  تیفیک  اب  یالاک.هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دمحا روپ  سدنهم  سامت  هرامش.دشاب  هتشاد  لوفزد  ناتسرهش  رد  یگدنیامن  .دوش و  تسویپ  روتکاف  شیپ  تاصخشم.دشاب و  شورف 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5667753 ... یشک و هلول  یشک  لباک  تاعطق  یمامت  ضیوعت  ریمعت  مدع  تروص  رد  ای  ریمعت  یراذگاو - :
ضیوعت ریمعت  مدع  تروص  رد  ای  ریمعت و  زویف و ...  - قرب  ولبات  هدننام  تخاسریز  یمامت 

 ... یشک و هلول  یشک  لباک  تاعطق  یمامت 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرتم یرتم   55 یکینورتکلا   یکینورتکلا دنب   دنب هار   هار 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 :

زا 30 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7gpncph2mb7ef?user=37505&ntc=5667631
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5667810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000296 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
(OUT ددع (  دادعت 70   DS-2CD2T86G2-4I هتسب رادم  نیبرود  - 
(PTZ ددع (  دادعت 12   DS22DE4425IW-DE هتسب رادم  نیبرود 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  82 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یطابترا سراپ  یتناراگ  نژیو -  کیاه  دنرب 

ددرگ داهنشیپ  هباشم  یاه  تیلباق  اب  لداعم  نیبرود  اه ، نیبرود  زا  مادک  ره  ندوب  دوجومان  تروص  رد 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید5667690 دراه  - سا یپ  وی  لاراپ  هبعج  - راد لرتنک  ریگدزد  متسیس  هتسب - رادم  نیبرود 
یناشن شتآ  روتکتد  - لانرتسکا

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید5667690 دراه  - سا یپ  وی  لاراپ  هبعج  - راد لرتنک  ریگدزد  متسیس  هتسب - رادم  نیبرود 
یناشن شتآ  روتکتد  - لانرتسکا

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 30 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
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(( 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید5667690 دراه  - سا یپ  وی  لاراپ  هبعج  - راد لرتنک  ریگدزد  متسیس  هتسب - رادم  نیبرود 
یناشن شتآ  روتکتد  - لانرتسکا

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید5667690 دراه  - سا یپ  وی  لاراپ  هبعج  - راد لرتنک  ریگدزد  متسیس  هتسب - رادم  نیبرود 
یناشن شتآ  روتکتد  - لانرتسکا

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید5667690 دراه  - سا یپ  وی  لاراپ  هبعج  - راد لرتنک  ریگدزد  متسیس  هتسب - رادم  نیبرود 
یناشن شتآ  روتکتد  - لانرتسکا

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید5667690 دراه  - سا یپ  وی  لاراپ  هبعج  - راد لرتنک  ریگدزد  متسیس  هتسب - رادم  نیبرود 
یناشن شتآ  روتکتد  - لانرتسکا

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید5667690 دراه  - سا یپ  وی  لاراپ  هبعج  - راد لرتنک  ریگدزد  متسیس  هتسب - رادم  نیبرود 
یناشن شتآ  روتکتد  - لانرتسکا

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

یرتم5667631 یکینورتکلا 5  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 27) 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

یروتامآ5667714 ویدار  نومزآ  یکینورتکلا  هناماس  ندرک  هحفص 14)ایهم  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

یریوصت5667936 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت  هحفص 12)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5667938 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت  هحفص 12)تایلمع  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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