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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنش  2929   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 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
((2727))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 26

( 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  " ) led wall  " 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  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " 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 1  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

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

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2/1/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هعبات  یاه  ناتسرهش  داتس و  رد  فرصم  تیریدم  نیجورم  تامدخ  یراذگاو  دراد  رظن  رد  یوضر  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  هدید  شزومآ  یورین  رفن  لقادح 10  دادعت  هب  یوضر  ناسارخ 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5710488، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بآ و5710523 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هعبات هعبات یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش وو   داتس   داتس ردرد   فرصم   فرصم تیریدم   تیریدم نیجورم   نیجورم تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارانچ یتعنص  کرهش  بالضاف  هناخ  هیفصت  مود  لودم  ثادحا  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، هیهت حرط ، مامضنا  هب  ییارجا ، یاه  هشقن  ینف و  تاصخشم  قبط  لاکیناکمورتکلا ، تازیهجت  تاسیسأت و  ینامتخاس و  تایلمع  لماک  یارجا  : راک تاصخشم 

، یزادنا هار  شیامزآ ، بصن ، امرفراک ، رابنا  لحم  هب  قیقدرازبا  لرتنک و  متسیس  تازیهجت و  لمح  هدنزاس ، هناخراک  رد  لاکیناکمورتکلا  تازیهجت  شیامزآ  تخاس و 
امرفراک رداک  شزومآ  هناخ و  هیفصت  تازیهجت  تاسیسأت و  یربهار  یرادرب و  هرهب  یاهلمعلاروتسد  هیهت 

لایر  دروآرب 368.328.383.145 
هام راک 14  ماجنا  تدم 

تصش و دصیس و  درایلیم و  هدزیس  نیمضت  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  بآ  هتشر  یاه  هیاپ  یمامت  : ناراکنامیپ تیحالص  صیخشت  هیاپ  هتشر و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  بآ  هتشر  یاه  هیاپ  یمامت  ناراکنامیپ  تیحالص  صیخشت  هیاپ  هتشر و  لایر -  نویلیم  تفه 

مایخ 35 زا  دعب  مایخ ، راولب  دهشم ، : سردآ ": فلا  " یاه تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد   :: سردآ سردآ

سامت 1456 زکرم   37642005 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

37642003 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2086 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  رنرواگ  لرتنک و  متسیس  ضیوعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 102.299.677.792 

لایر نیمضت 5.115.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

07731313951 - 3955 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.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

بالضاف بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت مود   مود لودم   لودم ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ راخب   راخب نیبروت   نیبروت رنرواگ   رنرواگ وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 42 ھحفص 6 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101138 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5710523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایزاب بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.sarcheshmeh.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.dargah.nicico.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

مود تبون  دیدجت 2 - یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/400/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لخاد تخاس   ) P/F:GAS DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 5/194/600/000  غلبم 

لایر نیمضت 103/892/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 13)  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

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

07731463327-07731463351 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفایزاب تفایزاب وو   بآبآ   روما   روما تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس وو   تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 44

GAS DETECTORGAS DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1/م1401/3 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5710358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم ) حلاصم و  یخرب  نیمأت  اب   ) تشدکاپ تارباخم  هرادا  هدودحم  رد  هدیکرا  هقطنم   FTTH هعسوت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:: نفلت - نفلت ناریا تارباخم  تکرش  تیاس  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: تیاسبو تیاسبو
Tehran.tci.ir یناشن هب  نارهت  هقطنم 

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010614 - 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یتارباخم  زکرم  نآ  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  لاکیناکم و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیزه کناب -  تسپ  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 15.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو   81718706 - 09125052634 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  هعسوت هعسوت ناونع : : ناونع 66

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم نآنآ   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   لاکیناکم   لاکیناکم تازیهجت   تازیهجت 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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نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یفیک  یبایزرا  مود  تبون  یا  هلحرم  کیدیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005420000072 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710395 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

EM/PM یا هنایار  هکبش  رازفا و  تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  755,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزردوگ دیهش  یبرغ  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

02188435961 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188409194 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092416000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:30هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:30عبنم تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710439 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد  دیلوت  ( یرونربیف راد و  هرز  لرتنک  تلو ، ولیک   20  ) لباک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرون  ربیف  لباک و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
78,400,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,920,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دامرف تیاعر  ار  لیذ  هتکن  امارتحا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  یراذگراب  لیاف  کی  تروص  هب  تکاپ ب  یتساوخرد  دانسا  - 1
18:30 تعاس : 1401/10/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   ، 7449184831 یتسپ :  دک  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعبات5710463 یاه  ناتسرهش  داتس و  رد  فرصم  تیریدم  نیجورم  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار ، ، یربهار ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

(( یرونربیف یرونربیف وو   راد   راد هرز   هرز لرتنک   لرتنک تلو ، ، تلو ولیک   ولیک   2 020  ) ) لباک لباک 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

5710488، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بآ و5710523 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

( لوا تبون  رواشم ( باختنا  یمومع و  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدسا  هندرگ  یسرجوین )  یلصفم (  کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  بور  فرب  یاه  نویماک  یارب  کپوراپ  بورفرب و  هغیت  دیرخ  هصقانم 

ناتسدرک )  ناتسا  ولراهب (  هب  گنهآردوبک ) نادمه -  ناتسا  هپت (  لگ  روحم  یزاسهب  تایلمع 
یخرا  ربخ  هب  هعلق  نیمگ  یعرف  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب و  تایلمع  یارجا 

دابآدسا رذگرانک  یتاعالطا  یماظتنا و  یراطخا و  یاهولبات  بصن  هیهت و 
دنواهن کرهش  رذگریز  تلافسآ  یزاسور و  تایلمع 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لامج دیس  راولب  نادمه  : سردآ فلا  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا  نیدلا 

08134228154 :: 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

لاس لاس ردرد   بور   بور فرب   فرب یاه   یاه نویماک   نویماک یارب   یارب کپوراپ   کپوراپ وو   بورفرب   بورفرب هغیت   هغیت دیرخ   دیرخ یسرجوین - )  - )  یسرجوین یلصفم (  (  یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ...  ... وو روحم   روحم یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع  -  - 140 1140 1
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/29هرامش تعاس 9  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 یلا 

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710270 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا  هثداح  رپ  طاقن  و  زیرهم ) داباهب ، قفاب ، متاخ ، هوکربا ،  ) یاه ناتسرهش  یقفا  مئالع  یارجا  اههار و  درس  یشک  طخ  - 
ناتسا هثداح  رپ  طاقن  و  تفت ) دزی ، قنارخ ، رذکشا ، دبیم ، ناکدرا ، یاه  ناتسرهش  یقفا  مئالع  یارجا  اههار و  درس  یشک  طخ  - 

نیرز دابآ  یجاح  روحم  تلافسآ  شکور  یرادهگن و  یزاسهب ، - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

دراوم یارب  .تسا و  یمازلا  اههار  میرح  ینمیا و  لک  هرادا  هیدات  هئارا  دراوم 1 و 2  یارب  :و  هصقانم رد  تکرش  تهج  زاین  دروم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طیحم ینمیا و  تشادهب ، تیریدم  متسیس   ) HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا   7 ات  3

.تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز )

لک هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005130000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710368 :: هرازه هرازه :: 1401/07/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدهم  کرهش  نارظتنم  نابایخ  دابآ و  مداخ  هلحم  یبرغ  مراهچ  نابایخ  جع )  رصعیلو (  راولب  ییانشور  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیدهم کرهش  نارظتنم  نابایخ  دابآ و  مداخ  هلحم  یبرغ  مراهچ  نابایخ  جع )  رصعیلو (  راولب  ییانشور  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/08/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسغاب یرادرهش  یلصا -  هلال 2  رصعیلو -  راولب  دابآ -  مداخ  رایرهش -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یرادهگن   یرادهگن یزاسهب ، ، یزاسهب یقفا - - یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   اههار   اههار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

راولب راولب ییانشور   ییانشور بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212
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یبونج ناسارخ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هیحالصا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001298000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم اهداهنشیپ 1401/07/23عبنم تعاس 13/30   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 8

5710471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  فسوخ  ینامحر  دیهش  یتعنص  کرهش  رباعم  ییانشور  زا  یشخب  یارجا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  قرب  هتشر  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  یاراد  تکرش  هب  ناوخارف 2001001298000005 

یتعنص کرهش  رباعم  ینیمز  فیعض  راشف  لوط  رتم  ییاوه و 451  فیعض  راشف  لوط  رتم   490 ییاوه ، ییانشور  هکبش  لوط  رتم  یارجا 1869  : راک تاصخشم 
فسوخ ینامحر  دیهش 

لایر دروارب 15/798/670/096  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 790/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  تمیق 

یبونج ناسارخ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  ےریت  متفه  نابایخ  یتالحم -  دیهش  نابایخ  دنجریب -  یناشن  هب  تکرش  سنارفنک  نلاس  لحم   :: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710488 :: هرازه هرازه سپدکدک   هتفه  کی  رثکادح  تمیق  داهنشیپ  ییاشگزاب   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
ییاشگزاب زا 

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

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

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

8-55440055-031 :: 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

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور زازا   یشخب   یشخب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

،، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاسریز ، ، تخاسریز تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت (، (، ITSITS  ) ) دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح ناینب   ناینب شناد   شناد لوصحم   لوصحم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس هلاس   هلاس ودود   یتناراو   یتناراو وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ، ، شزومآ

1414
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710533 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک 1401  ناتسا  یتالصاوم  یاه  هار  یارب  یناتسمز  یرادهار  حلاصم  یا و  هداج  کمن  لیوحت  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام   2 تدم لایر  دروارب 14/904/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 745/200/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

14: نفلت هناخریبد -  فکمه -  هقبط  هاشنامرک -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادنامرف -  یوربور  ردص -  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک -   :: سردآ سردآ
083  - 38249912 - 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم   :: 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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5710488، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار حلاصم   حلاصم وو   یایا   هداج   هداج کمن   کمن لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 42 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j9ark4jvtwx3v?user=37505&ntc=5710533
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5710533?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تروص  هب  تمیق  داهنشیپ  تسا  رکذ  لباق  یدقن  تخادرپ  طیارش  اب   ، تسویپ تسیل  قباطم  یهاگشیامزآ  یاه  وکسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  و  ددرگ .  هئارا 

1101003707000062 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناب تیب  هاگشیامزآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناب  تیب  هاگشیامزآ  هدنزاس  عجرم  باق   DVD عون رازفادب  لیلحت  یوکس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت الاک  تیفیک  تلاصا و  تحص و  دات  هب  طورشم  الاک  هجو  تخادرپ  هدوب  یبرغ  ناجیابرذآ  هدقن  ناتسرهش  یکشزپماد  هکبش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تاکرادت 

دک یتسپ 1134 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تعاس  کراپ  یوربور  یدازآ  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5717617695 یتسپ : 

32770980-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32773299-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه وکسدیرخ   وکسدیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 42 ھحفص 14 
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ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090324000018 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

: لماش کراپ  یزاجم  هجرد  روت 360  هژورپ 
یرادربریوصت یارب  دوجوم  هقبط   7

 ( تاعالطا یناگیاب  هقبط  هاگشیامن و 2  هقبط  1 ددرگ (  قلخ  دیاب  دیدج  یزاجم  هقبط   3
( ددع  90  ) ددرگ تبث  تکرش  ره  یدورو  برد  یور  دیاب  تاعالطا  تکرش  ره  رتفد  یارب 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914918699 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نابایخ  نایگنهرف  یوک  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334017-076  ، 31010000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31011001-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کراپ کراپ یزاجم   یزاجم هجرد   هجرد   360360 روت   روت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1717

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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ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-Cisco L-TAMC-5525 لاوریاف سنسیال  - 

1201003626000006 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هام  36 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919619689 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  فرصم  ینواعت  یور  هب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  یادتیا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670346-076  ، 33665340-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665345-076 :: 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

راویتلآ5710255 ویارد  دربراک   YPI103E هحفص 16)درب یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

-- Cisco L-TAMC-5525Cisco L-TAMC-5525 لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : - - ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ردالب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000898 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنبشارف سراف  الاک  لیوحت  لحم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف 09176034710 الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  هامکی  الاک  هجو  تخادرپ  .نالاد  راغآ و  زاگ  هاگشیالاپ 

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

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ردالب   ردالب ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش کچ  نوشیا  اب  امتح   09018299581 یزیزع سدنهم  ینف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هیوست 40  - دشابیم دات  دروم  طقف  یروف  لیوحت 

1101001469000653 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم  راویتلآ  ویارد  دربراک   YPI103E درب الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 1 دادعت  Abb ویارد یارب   n5050 رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 1   ABB-FEN-31 ردوکنا تراک 

ددع 1 دادعت  ABB/ACS880-01-105A-3+D150 ویارد
دوش کچ  نوشیا  اب  امتح   09018299581 یزیزع سدنهم  ینف 

زور هیوست 40  - دشابیم دات  دروم  طقف  یروف  لیوحت 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راویتلآ راویتلآ ویارد   ویارد دربراک   دربراک   YPI 103EYPI 103E  درب درب 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 42 ھحفص 18 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  گنیروا  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000896 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنبشارف ناتسرهش  ناتسا  لیوحت  لحم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف 09176034710 الاک و  دات  تفایرد و  زا  سپ  هامکی  الاک  هجو  تخادرپ  .نالاد  راغآ و  زاگ  هاگشیالاپ 

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

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: 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 17 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشد  ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1  ات 14)  12  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09177745065 یمیهاربا -  سدنهم  - 

1101004213000242 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروا گنیروا عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 2 12 1

(( 1414 اتات     1212  ) ) یاه یاه کولب   کولب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 42 ھحفص 19 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپدانسا حرش  هب  دنوامد  یهاگورین  تسپ  نویساموتا  متسیس  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000164 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیحو زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   L.C.A یتراجت مان  نویساموتا  ولبات   P20 لدم لاتیجید  یجورخ  یدورو و  درب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دانسا  رد  هدش  رکذ  دراوم  دانسا و  هیلک  هئارا  لیمکت و   ، تسویپدانسا حرش  هب  دنوامد  یهاگورین  تسپ  نویساموتا  متسیس  یکدی  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یهاگورین یهاگورین تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یکدی   یکدی مزاول   مزاول 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 42 ھحفص 20 
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  گنیروتینام ,  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000094 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ راک  حرش  ریداقم و  تروص  قباطم  تادهعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگورین5710490 تسپ  نویساموتا  متسیس  یکدی  هحفص 16)مزاول  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس وو   رورس   رورس قاتا   قاتا گنیروتینام ,  ,  گنیروتینام قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا 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 42 ھحفص 21 
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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 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تنرتنیا ،  تخاسریز  یناسرزورب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش هاگشیالاپ 

1101093498005208 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انشآ سوت  هدننک  هضرع  عجرم   hr 15 یزور هنابش  تنرتنیا  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا تخاسریز   تخاسریز یناسرزورب   یناسرزورب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یضارا  روما  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 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   finisar یرون ربیف  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000113 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
طابترا رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

داسرف رتسگ 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا 

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

finisarfinisar  یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 42 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/72tv9thck9qux?user=37505&ntc=5710235
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: 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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  تروپ 1  چوس 24  کر و  هاگتسد  . تروپ 1  چوس 8  ما  یو  یک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  اههاگتسد 

1101001042000103 زاین :  هرامش 
مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ چوس  2424   چوس وو   کرکر   هاگتسد   . . هاگتسد   11 تروپ   تروپ   88 چوس   چوس ماما   یویو   یکیک   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 42 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/brl6ygtss5muq?user=37505&ntc=5710237
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

زاریش ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح هیدات  هک  ییاهتکرش  طقف  دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  تسا  هباشم  یباختنا  دک  زاین  دروم  مزاول  اب  هکبش  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنراد کیتامروفنا  هاگشناد و 

1101091264000023 زاین :  هرامش 
زاریش ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد و تسارح  هیدات  هک  ییاهتکرش  طقف  دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  تسا  هباشم  یباختنا  دک  زاین  دروم  مزاول  اب  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرایدنفسا سدنهم   09178157789 دننک تکرش  دنناوتیم  دنراد  کیتامروفنا 

7164788363 یتسپ :  دک  بالقنا ،  یادهش  زاریش - تشادهب  زکرم   - نورزاک هزاورد   - هیوبیس راولب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37381011-071  ، 37381012-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37387723-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5710088 تاصخشم  قبط  هحفص 16)ردالب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامزآ5710249 یاه  هحفص 13)وکسدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راویتلآ5710255 ویارد  دربراک   YPI103E هحفص 16)درب یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروا5710323 هحفص 16)عاونا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ات 14)5710354  12  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 16)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ربیف ربیف هبهب   لباک   لباک هکبش   هکبش لدبم   لدبم زاین -  -  زاین دروم   دروم مزاول   مزاول اباب   هکبش   هکبش یارج   یارج ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 42 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ات 5500  یرون 5000  راش  اب  راکوت  ییانشور 60*60  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000164 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  حرط   W 12 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   55005500 اتات     50005000 یرون   یرون راش   راش اباب   راکوت   راکوت   6060 ** 6060 ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 42 ھحفص 26 
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هیولیگهک و یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوناروا 600 لدم  hss کج تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092885000129 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف و  اب  یشک  نهآ  برد و  یراکشوج  هنیزه  انمض  هدنشورف  اب  بصن  لاسرا و  هنیزه  هام و  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741413 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرهطم  راولب  جوسای  d جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347115-0743  ، 33233591-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233591-074 :: 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

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

600600 سوناروا   سوناروا لدم   لدم hsshss کجکج   ناونع : : ناونع 3030

کیتاموتا کیتاموتا یلیر   یلیر ردرد   یکشزپ -  -  یکشزپ یرادربریوصت   یرادربریوصت یبرس   یبرس ظافح   ظافح برد   برد هشیش   هشیش ناتسرامیب -  -  ناتسرامیب نکسا   نکسا یتیت   یسیس   برد   برد وو   راوید   راوید یبوک   یبوک برس   برس ناونع : : ناونع
یبرس یبرس قرو   قرو سکیا -  -  سکیا هعشا   هعشا ربارب   ربارب ردرد   ظفاحم   ظفاحم

3131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لمح هنیزه  هباشم ، دک  ناریا  تسویپ ، قباطم  کراخ  تفن  تعنص  ناتسرامیب  نکسا  یت  یس  برد  راوید و  یبوک  برس  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسیمخ.ههام 09173728153 تخادرپ.هدنشورف 3  هدهع  هب 

1101095166000145 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  ناهج  هنایمرواخ  بط  نیون  هدنزاس  عجرم   NTKHGS لدم  80x120 cm زیاس یکشزپ  یرادربریوصت  یبرس  ظافح  برد  هشیش  الاک :  مان 
ناهج هنایمرواخ  بط  نیون  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   XR 170210 لدم  170x210 cm زیاس یبرس  سنج  یناتسرامیب  سکیا  هعشا  ربارب  رد  ظفاحم  کیتاموتا  یلیر  رد  الاک :  مان 
نایزرواشک اسلگ 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 220 لوط  cm 50 ضرع  mm 2 تماخض دصرد  صولخ 99/97  بوغرم  یبرس  قرو  الاک :  مان 
زربلا نامرد  وترپ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  نامرد  وترپ  نیورآ 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسیمخ 09173728153 .تسا  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  مالقا  اب  قباطم  اقیقد  تکرش ، یاضمت  رهم و  هب  روهمم  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33825273-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5710335 رورس و  قاتا  گنیروتینام ,  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 20)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  هناماس /) یتسویپ  بت  هب  دوش  عوجر   ) ءاهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  ددرت  ینز  تراک  تعاس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد تادیلوت  زا  دیرخ  / دشاب

1101092416000325 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S770 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هنایار نیمزرس 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112717 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5710050 بت  هب  دوش  عوجر   ) ءاهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  ددرت  ینز  تراک  تعاس  هاگتسد 
لخاد تادیلوت  زا  دیرخ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هناماس /)

هحفص 13) ددرت  ( ددرت

یمیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هناماس /) /) هناماس یتسویپ   یتسویپ بتبت   هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر  ) ) ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم ددرت   ددرت ینز   ینز تراک   تراک تعاس   تعاس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
لخاد لخاد تادیلوت   تادیلوت زازا   دیرخ   دیرخ // دشاب دشاب

3232
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هیبش  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ومد تینوی  هاگتسد  کی  لماش  قیرح  یسانش  راتفر  یشزومآ  ( لوژام ) 

1101093035000488 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تامدخ 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاس هیبش  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ومد تینوی  هاگتسد  کی  لماش  قیرح  یسانش  راتفر  یشزومآ  ( لوژام ) 

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

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ومد5710041 تینوی  هاگتسد  کی  لماش  قیرح  یسانش  راتفر  یشزومآ  ( لوژام زاس (  هیبش  هحفص 7)تخاس  قیرح  ( قیرح

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

نامتخاس5710335 رورس و  قاتا  گنیروتینام ,  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 20)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ومد ومد تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد کیکی   لماش   لماش قیرح   قیرح یسانش   یسانش راتفر   راتفر یشزومآ   یشزومآ (( لوژام لوژام زاس (  (  زاس هیبش   هیبش تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3333
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  یکدی  یکیناکم  مالقا  ملق   11 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نزوس نیشام  هاتوک  مخ  دنلب  هلیم  ینپاژ - نزوس  نیشام  کگنچ  سروارت و  هرهم  چی و  پ  کچوک - نزوس  نیشامریز  هحفص  گرزب - نزوس  نیشامریز  هحفص  - 
دنلب مخ  هاتوک  هلیم  دنلب -) ششک   ) یکیرتکلا نزوس  نیشام  دنلب  مخ  هلیم  هاتوک -) روتکتد   ) یکیرتکلا نزوس  نیشام  هاتوک  مخ  هلیم  دنلب -) روتکتد   ) یکیرتکلا

...و هاتوک ) ششک   ) یکیرتکل نزوس ا  نیشام 
1101001494000096 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینپاژ5710496 نزوس  نیشام  یکدی  یکیناکم  مالقا  هحفص 31)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

ینپاژ ینپاژ نزوس   نزوس نیشام   نیشام یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ 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 42 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنیا  85 دنمشوه نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030651000049 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دشاب  یم  ناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنیا5710429  85 دنمشوه هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جنیا جنیا   8585 دنمشوه دنمشوه نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 42 ھحفص 32 
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(( 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا لابتوف  گیل  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

قرش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا زاس  هریخذ  تازیهجت  رورس و  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا لابتوف  گیل  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.iranleague.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096334000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زابور و یاه  رابنا  یریگراب  یزاس و  هریخذ  تاسیسات  یربهار  ییایمیش و  داوم  قیرزت  هیلخت و  ، لمح ، یرادرب هنومن  ، یتعنص تافیظنت  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 2001096334000006 )  یلبق  ناوخارف  اب  هدش  دیدجت   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  لوا  هاگشیالاپ  ریگبآ  دحاو  درگوگ و  هزیناکم 

لوا هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

مکی هاگشیالاپ  - سراپ یژرنا  هژیو  هقطنم  - یقت لخن  رهش  - هیولسع ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  تامدخ  رتفد  قاتا 45- - مود هقبط  - یرادا نامتخاس  (- زاف 1 )

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5710183 زاس  هریخذ  تازیهجت  رورس و  هاگتسد  هحفص 32)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ییایمیش و5710378 داوم  قیرزت  هیلخت و  ، لمح ، یرادرب هنومن  ، یتعنص تافیظنت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یریگراب یزاس و  هریخذ  تاسیسات  یربهار 

هحفص 32) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

وو یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تاسیسات   تاسیسات یربهار   یربهار وو   ییایمیش   ییایمیش داوم   داوم قیرزت   قیرزت وو   هیلخت   هیلخت ،، لمح لمح ،، یرادرب یرادرب هنومن   هنومن ،، یتعنص یتعنص تافیظنت   تافیظنت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یریگراب یریگراب

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 42 ھحفص 33 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک حطس  رد  یتامدخ  گرزب  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710320 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لایر غلبم 500/000/000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  یدقن  زیراو  شیف  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  هصقانم  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  هئارا  ییاناوت 

هقبط کالپ 61 ،  ریما ،  هچوک  یاهتنا  مارآ ،  هچوک  یقرش ،  یرومیت  نابایخ  یدازآ ، نابایخ  عطاقت  زا  دعب  لامش  تمس  هب  ماما  راگدای  هارگرزب  نارهت  : سردآ هب   :: سردآ سردآ
تسارح دحاو   2

( شناد یاقآ   ) 45543397 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5710183 زاس  هریخذ  تازیهجت  رورس و  هاگتسد  هحفص 32)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5710320HP رورس تازیهجت  هحفص 34)نیمات  رورس  ( رورس

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

نامتخاس5710335 رورس و  قاتا  گنیروتینام ,  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 20)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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

یتسویپ5710050 بت  هب  دوش  عوجر   ) ءاهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  ددرت  ینز  تراک  تعاس  هاگتسد 
لخاد تادیلوت  زا  دیرخ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هناماس /)

هحفص 13) ددرت  ( ددرت

HPHP  رورس رورس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3838

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 " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-514-509 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5709991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

63ATS-2A, چیئوس رژرپ  -- 63ATS-1 چیئوس رژرپ  راب -- ات 5.2  هرتسگ 0.552   63PG چیئوس رژرپ  چیئوس -- رژرپ  -- 63QT چیئوس رژرپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-- 2B

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5709991-- راب ات 5.2  هرتسگ 0.552   63PG چیئوس رژرپ  چیئوس -- رژرپ  -- 63QT چیئوس رژرپ  نیمات 
-- 63ATS-2A, 2B چیئوس رژرپ  -- 63ATS-1 چیئوس رژرپ 

هحفص 35) چیئوس  ( چیئوس

رژرپ رژرپ -- -- 6363ATS- 1ATS- 1 چیئوس   چیئوس رژرپ   رژرپ راب -- -- راب   5.25.2 اتات     0 .5520 .552 هرتسگ   هرتسگ   6363PGPG چیئوس   چیئوس رژرپ   رژرپ چیئوس -- -- چیئوس رژرپ   رژرپ -- -- 6363QTQT چیئوس   چیئوس رژرپ   رژرپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
---- 6363ATS-2A,  2BATS-2A,  2B چیئوس   چیئوس

3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  تعاس 13  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس نس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0513200142 :: نفلت :: http://dev.razavi.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ5710237 چوس 24  کر و  هاگتسد  . تروپ 1  چوس 8  ما  یو  یک  هحفص 21)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس5710480 نس  هاگتسد  کی  هحفص 36)دیرخ  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چوس چوس نسنس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  ) نفورکیم جیپ و  ریاف  یلپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000601 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   PI-10 لدم نفورکیم  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یناریا دنرب  امازلا  / ددع راد 3 هیاپ  جیپ  نفرکیم  / ددعا روخ  شلف  احیجرتالاب  هب  مها  یجورخ 100 اب 6 جیپ  ریاف  یلپمآ  / دشابیم هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127369827 ددرگیم زیراو  متسیس  رد  ابش  هرامش  هب  روتکاف  هجو  / هخدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام / ود  تخادرپ 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاحیضوت5710218 قبط  ) نفورکیم جیپ و  ریاف  هحفص 36)یلپمآ  توص  ( توص

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

جنیا5710429  85 دنمشوه هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط )) نفورکیم نفورکیم وو   جیپ   جیپ ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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 17 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک هنایار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001346000058 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM-301 لدم دیلک  یاراد 6  میس  اب  لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   HIWA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK-501 لدم  USB هنایار دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF625HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  تسویپ  تاصخشم  ریاغم  الاک ی  هنوگره  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  هباشم  یالاک  دک  ناریا 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  امازلا 

6165759581 یتسپ :  دک  ندعم ،  تعنص و  نامزاس  - یدنمراک نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34442027-061  ، 34442025-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442024-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد 131 یحتف 08733415243  سدنهم  اب  سامت  تسویپ ،  تسیل  قباطم  تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003415000053 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 131 یحتف 08733415243  سدنهم  اب  سامت  تسویپ ،  تسیل  قباطم  تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33383706-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اه هنارای  یزاسدنمفده  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 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(BMS  ) گنیروتینام رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003141000008 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  ( BMS  ) گنیروتینام رازبا  - 

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

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  یرازگراب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  قوف  یالاک 

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 4343

(( BMSBMS  ) ) گنیروتینام گنیروتینام رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 42 ھحفص 39 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " 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

لماک5710063 هنایار  هحفص 37)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5710247 هاگتسد  هحفص 37)کی  روتینام  ( روتینام

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

نامتخاس5710335 رورس و  قاتا  گنیروتینام ,  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 20)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5710381(BMS  ) گنیروتینام هحفص 37)رازبا  روتینام  ( روتینام

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

بآ و5710523 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یهاگشیامزآ5710249 یاه  هحفص 13)وکسدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5710374-Cisco L-TAMC-5525 لاوریاف سنسیال  هحفص 13) - یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5710381(BMS  ) گنیروتینام هحفص 37)رازبا  روتینام  ( روتینام

(( 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

5710488، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   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 42 ھحفص 40 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000212 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-E10 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222084-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5710228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) شیامن هدرپ  روتکژورپ و  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000568 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  یموب و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . ددرگدیق ددرگدیق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   وو ...  ...  تایلام   تایلام بصن ، ، بصن هنیزه   هنیزه لاسرا ، ، لاسرا هنیزه   هنیزه یهیلک   یهیلک .دشاب   .دشاب یمیم   شرافس   شرافس تبث   تبث تهج   تهج طقف   طقف دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگیمن ددرگیمن یسررب   یسررب همیمض   همیمض وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نودب   نودب یاهخساپ   یاهخساپ

4545

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) شیامن شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 42 ھحفص 41 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5710086 ... تایلام و بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا 
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ  ددرگدیق .  روتکاف  شیپ  رد 

هحفص 40) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

5710228( تسویپ لیاف  قبط   ) شیامن هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 40)ویدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

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

زا 42 ھحفص 42 
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