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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 9

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

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

140 1140 1 ریت   ریت   1515 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 36 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 32

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

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

زا 36 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

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

زا 36 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا همیب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناگدننک ـ  نیمات  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001038000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 13  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا نیناوق  طیارش و  قباطم  ار  دوخ  ناریا »  همیب  یماهس  تکرش  رورس  قاتا  یزادنا  هار  تازیهجت و  نیمأت  یحارط ، هرواشم ، هژورپ «  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمأت  هب  یا  هلحرم  هکی  یمومع  هصقانم  قیرط 

دنشاب  یم  ریز  یمومع  طباوض  طیارش و  یاراد  هک  ییاه  تکرش  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا  تیعبات  اب  هدش  تبث  تکرش 

کیتامروفنا و یاه  حرط  رب  تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  هک  خیرات 1401/09/30  ات  لقادح  رابتعا  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  صیخشت  همانیهاوگ  یاراد 
دنشاب اروش 3  یدنب  هبتر  زایتما  یاراد  لقادح  هداد  هکبش 

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

تالاماعم نویسیمک  مشش  هقبط  یلامش  علض  کالپ 51  یبرغ -  لیزرب  راولب  یبونج ،  زاریش  راولب  اردصالم ،  نابایخ  کنو ،  نادیم  نارهت ،  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
ناریا همیب  یماهس  تکرش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانکراک یدرف  درکلمع  تیریدم  ینامزاس و  درکلمع  تیریدم  هناماس  صوصخ  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  ناوخارف  قیرط  زا  نارهت  یرادرهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرادا تاعاس  رد   84169867 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یحارط ، ، یحارط هرواشم ، ، هرواشم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

یرادرهش یرادرهش نانکراک   نانکراک یدرف   یدرف درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم وو   ینامزاس   ینامزاس درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 36 ھحفص 4 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناوخ5441791 کالپ  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/15  زا  دانسا   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441328 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10/30   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتخاب یا  هقطنم  قرب   RDCگنیچاپسید و زکارم  لاقتنا  تارباخم  یرتم و  هلت  یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  ( 12  ) هدزاود : راک ماجنا  تازیهجت و  لیوحت  تدم  - 

تسپ دابآ و  مرخ  ناتسرهش  رتمولیک 5  رد  عقاو  دنولامک  تسپ  کارا ، رد  عقاو  امرفراک  یاهرابنا  تازیهجت  لیوحت  لحم  : راک ماجنا  تازیهجت و  لیوحت  لحم  - 
تکرش ششوپ  تحت  یاههاگتسیا  راک  ماجنا  لحم  و  ددرگ ) یم  هیهت  امرفراک  طسوت  هک  یتازیهجت  تهج  جنایرم (  نادمه -  هداج  رتمولیک 5  رد  عقاو  نادمه 2 

.دشاب یم  نادمه  یزکرم و  ناتسرل ،  یاه  ناتسا  رد  عقاو  رتخاب  یا  هقطنم  قرب 
لایر دروآرب 62.541.126.638  غلبم  - 

لایر هدرپس 3.127.057.000  غلبم  ورین -  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  تیحالص  دجاو  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.رتخاب یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد  نهآ -  هار  لپ  بنج  (ع - ) یلع ماما  هارگرزب  ینیمخ -  ماما  نادیم  کارا -  نیمضت : تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
الاب یناشن  هب  رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  ینابیتشپ  یلام و  تنواعم  رتفد  ییاشگزاب :

:: 08633245248 و 1456 نفلت :: WWW.tavanir.org.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

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب   RDCRDCوو گنیچاپسید   گنیچاپسید زکارم   زکارم لاقتنا   لاقتنا تارباخم   تارباخم وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ،  ،  سیورس 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 36 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدمت  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش هعسوت  لاح  رد  دوجوم و  یرهش  یاه  نویزیولت  یربخ و  ریغتم  یاهولبات  ینارمع  یتارباخم و  لاکیرتکلا ، یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت 

لایر هیلوا 13.000.000.000  دروآرب  غلبم 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 650.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  دیاب 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   3.000.000

هب طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و 
Main یرازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  هتشر  هبتر 7  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 5  لقادح  ای  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 5  لقادح 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص   Frame

لرتنک تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8 ، هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال ، کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نفلت 88972891 و 89186030  نارهت  کیفارت 

تکرش تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8 ،  هلال ، یتاقبط  گنیکراپ  هلال ، کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا لیوحت  لحم 
نفلت 89189 نارهت  کیفارت  لرتنک 

:: 88972891 و 89186030 نفلت :: trafficcontrol.tehran.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

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 2100157 هصقانم  دیدجت   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  ندعم  گنیچاپسید  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com http://sarcheshmeh.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
http://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

ردرد وو   دوجوم   دوجوم یرهش   یرهش یاه   یاه نویزیولت   نویزیولت وو   یربخ   یربخ ریغتم   ریغتم یاهولبات   یاهولبات ینارمع   ینارمع وو   یتارباخم   یتارباخم لاکیرتکلا ، ، لاکیرتکلا یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رهش رهش هعسوت   هعسوت لاح   لاح

44

سمسم عمتجم   عمتجم ندعم   ندعم گنیچاپسید   گنیچاپسید وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ، ، بصن 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 :

زا 36 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441164 :: هرازه هرازه یلام جدکدک   تاکاپ  فلا 1401/05/04 -  تاکاپ  یفیک و  یبایرزا  تاکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
ینف 1401/5/10 یبایزرا  هجیتن  مالعا   - 1401/05/18

یدنب هناد  هناخراک  زاگ  یاهروتکتد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  990/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  یتسپ 6937170110  دک  یتسپ 144-69361  قودنص  راوچ  ناتسرهش  مالیا   :: سردآ سردآ

2077-08432912850 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا -  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/4110 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مراهچ  هاگشیالاپ  تارباخم  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  18/086/328/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 904/316/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ تامدخ   8-7-6 زاف مراهچ  هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا   :: سردآ سردآ

2756-07731312761 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR- WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سم5441848 عمتجم  ندعم  گنیچاپسید  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدنب یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک زاگ   زاگ یاهروتکتد   یاهروتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

تارباخم تارباخم رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 36 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p8jmhaad7eusr?user=37505&ntc=5441164
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441164?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yaun5ndjenen2?user=37505&ntc=5441868
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441868?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001164000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441528 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناتسآ  رهش  تارباخم  زکرم  ات  حلاص  لامک  دس  لصاف  دح  یرون  ربیف  یشک  لباک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دات همانیهاوگ  یاراد  نینچمه  واه  هیاپ  هیلک  رد  ورین  هتشر  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  تیحالص  یاراد  یاهتکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص 

72,411,381,451 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,620,570,000 نیمضت :  غلبم 

هصقانم دانسا  رد  جردنم  همانتنامض  تمرف  اب  قباطم  ًاقیقد  همانتنامض  تمرف  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  طسوت  همانتنامض  هیهت  تروص  رد  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  یم  فذح  هصقانم  دنور  همادا  زا  هدش و  مالعا  شودخم  همانتنامض  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب 

08:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یتشهب  دیهش  کرهش  کی  زاف  کارا -  ، 3818953116 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 11 - 35/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا   PTN تازیهجت دون  دادعت 64  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR WWW.KERMAN.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Tadarokat.ker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

PTNPTN  تازیهجت تازیهجت دون   دون دادعت  6464   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 36 ھحفص 8 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/026 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور  هد  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروص  هب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمأت  داتس  هناماس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

ارتت کنارتویدار  متسیس  یکدی  یاه  تراک  - 
لایر دروآرب 56.700.000.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 2.835.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع مالقا  دیرخ  هورگ  دیرخ  هرادا  یناگرزاب  تیریدم  داتس  یزکرم  نامتخاس  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

2252-07731312253 :: نفلت :: WWW.SPEC.IR WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5441158 قاتا  یزادنا  هار  تازیهجت و  نیمأت  یحارط ، هرواشم ، هحفص 4)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5441791 کالپ  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینامزاس و5441814 درکلمع  تیریدم  هناماس  صوصخ  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و 
یرادرهش نانکراک  یدرف  درکلمع  تیریدم 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربخ و5441823 ریغتم  یاهولبات  ینارمع  یتارباخم و  لاکیرتکلا ، یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یراذگاو 
رهش هعسوت  لاح  رد  دوجوم و  یرهش  یاه  نویزیولت 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سم5441848 عمتجم  ندعم  گنیچاپسید  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربخ و5441823 ریغتم  یاهولبات  ینارمع  یتارباخم و  لاکیرتکلا ، یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یراذگاو 
رهش هعسوت  لاح  رد  دوجوم و  یرهش  یاه  نویزیولت 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ارتت ارتت کنارتویدار   کنارتویدار متسیس   متسیس یکدی   یکدی یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 36 ھحفص 9 
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زیربت هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 7  زا   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 13:30  ات   1401/04/15

نیما  :: عبنم خروم 1401/04/23عبنم هبنشجنپ  زور  تعاس 7:00 زا  یراذگراب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس ات  یکیزیف  لیوحت  خروم 1401/05/03 -  هبنشود  زور  تعاس 13:30  ات 

خروم 1401/5/4 رهظ  زا  لبق   12

5441162 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   تعاس 13:30   - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9  حطس  رد  یکیفارت  یاهولبات  تازیهجت و  بصن  حلاصم و  هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 3،000،000،000  دروآرب 

هصقانم رد  تکرش  هدرپس  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیلک هینبا ) - نامتخاس و  ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  ) یهگا -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   150،000،000

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه 

قنرز ) هداج  لوا   ) رذآ ینادرم  راولب  اب  جنمساب  هداج  عطاقت   - صاوغ یادهش  راولب  زیربت -  رد  عقاو  زیربت  هقطنم 9  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
قاتا رد  عقاو   ) یبونج راز  هلال  شبن  یماظن ، میکح  ناحیروبا و  نیبام  یدازآ -  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  رد  داتس  هناماس  رتسب  شیاشگ :

( زیربت یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  راهچ  هرامش  هسلج 

:: 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

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441429 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیدجت   - بارک شانهد و  لپ  ریخ  هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یماظتنا یراطخا و  یتاعالطا ، ولبات  هحفص  هیهت  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادنامرف  یوربور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  راولب  درکرهش   :: سردآ سردآ
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تسارح ) هرادا  هنامرحم (  هناخریبد  همانتنامض : لیوحت 

3-32244852 :: نفلت :: http://www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32250997 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

یماظتنا یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا یتاعالطا ، ، یتاعالطا ولبات   ولبات هحفص   هحفص هیهت   هیهت لپلپ -  -  ریخ   ریخ هثداح   هثداح چیپ   چیپ حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 36 ھحفص 10 
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درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005750000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441532 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  یدورو  لیردراگ  لیمکت  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  درگتشه  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش یدورو  لیردراگ  لیمکت  یزاس و  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/08/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

درگتشه دیدجرهش  یرادرهش   ، 3361817488 یتسپ :  دک  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  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

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : دروارب غلبم  یحاون 2 و 3 -  یرهش  رباعم  یاه  ریگ  هبرض  اه و  ظافح  یکیفارت ،  یدومع  میالع  یکیفارت ، تازیهجت  یرادهگن  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامیپ 12  تدم  لایر -   6.769.832.173

نامیپ تدم  لایر -   6.794.398.293 دروارب :  یحاون 1 و 4 -  یرهش  رباعم  یاه  ریگ  هبرض  اه و  ظافح  یکیفارت  یدومع  مئالع  یکیفارت ،  تازیهجت  یرادهگن  بصن و 
هام  12

نامیپ تدم  لایر -   6.831.964.013 دروارب :  5 و 6 - یحاون یرهش  رباعم  یاه  ریگ  هبرض  اه و  ظافح  یکیفارت  یدومع  مئالع  یکیفارت ،  تازیهجت  یرادهگن  بصن و 
هام  12

 : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  250.000.000
لایر  250.000.000
لایر  250.000.000

:: سردآ سردآ

84161202 :: نفلت :: http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یدورو   یدورو لیردراگ   لیردراگ لیمکت   لیمکت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

یرهش یرهش رباعم   رباعم یاه   یاه ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   اهاه   ظافح   ظافح یکیفارت   یکیفارت یدومع   یدومع مئالع   مئالع یکیفارت ،  ،  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 36 ھحفص 11 
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا -  تبون  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم 10عبنم تعاس  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت فلخت و  تبث  ناوخ  کالپ  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  85/000/000/000: دروارب غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 4/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 3/000/000  دیرخ  غلبم 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین   5 هیاپ لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر   5 هیاپ لقادح 

لرتنک تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نارهت  کیفارت 

نویسیمک هناخریبد  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  دانسا : لیوحت  لحم 

88972891-89186030-88972891-89186030 :: نفلت :: trafficcontrol.tehran.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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 13  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

50-1401/42 :: یهگآ یهگآ هرامش   تدم 10هرامش هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  دانسا : لیوحت  تفایرد و   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن : راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: راک ماجنا  تدم  لایر ـ   1.830.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   36.688.321.200 هیلوا : دروآرب  غلبم  رباعم ـ  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  . 1

لوا  یهگآ :  پاچ  عبون  هام ـ   12
تدم لایر ـ   2.290.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   45.845.047.938 هیلوا : دروآرب  غلبم  هقطنم 13 ـ  رد  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  دیرخ  . 2

 . مود یهگآ :  پاچ  عبون  هام ـ   6 راک : ماجنا 
عبون هام ـ   12 راک : ماجنا  تدم  لایر ـ   917.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   18.347.882.464 هیلوا : دروآرب  غلبم  رباعم ـ  یسدنه  حالصا  . 3

مود  یهگآ :  پاچ 
1.132.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   22.647.737.462 هیلوا : دروآرب  غلبم  هقطنم 13  ـ یعامتجا  هزوح  یاه  نامتخاس  یزاسزاب  تایلمع  . 4

لوا  یهگآ :  پاچ  عبون  هام ـ   12 راک : ماجنا  تدم  لایر ـ 
هقطنم 13 حطس  یرادا  یاه  نامتخاس  یساسا  تاریمعت  یزاسزاب و  یزاس ، مواقم  تایلمع  . 5

ههوکود یزوریپ و  نارحب  تیریدم  یاه  هاگیاپ  زیهجت  هعسوت و  تایلمع  . 6
یحاون 1 و 2 حطس  رد  یا  هلحم  هعسوت  لوادج و  راهنا و  تسرم  ور و  هدایپ  میمرت  تایلمع  . 7

یحاون 3 و 4 حطس  رد  یا  هلحم  هعسوت  لوادج و  راهنا و  تسرم  ور و  هدایپ  میمرت  تایلمع  . 8
هعسوت یاه  هژورپ  هقطنم و  حطس  یاه  ناتسوب  یروخبآ  یکراپ و  هلابز  لطس  ناکدوک ،  یزاب  نیمز و  شوپفک  یشزرو ) تس  یزاب و  لیاسو   ) یکراپ تازیهجت  . 9

یا  هلحم 
یهگآ  لصا  هب  عوجر  ... 

طیارش  دجاو  نایضاقتم  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک دازآ  تیفرظ  زین  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  جنپ  هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  راکنامیپ  وا 3 -  فیدر  طیارش 
تمدخ و ناگدنهد  هئارا  ربتعم  یکینورتکلا  تراک  یاراد  نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هناماس  رد  دیاب  راکنامیپ  .دشاب 2 - نارهت  یرادرهش  رد 

دشاب هتشاد  رارق  نارهت  یرادرهش  ناگدننک  نیمات 
 ... روشک و هدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتسر  رد  هبتر  ندوب  اراد  فیدر 2 : طیارش 

...و روشک  هجدوب  همانرب و  ناماس و  زا  هینبا  هتسر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  یاراد  یلا 6  : فیدر 4  طیارش 
 .... روشک و هجدوب  همانرب و  نامزاس و  زا  یربارت  هار و  هتسر  رد  هبتر 4  لقادح  ندوب  اراد  فیدر 7 و 8 : طیارش 

 ... طبترم و هباشم و  دادررق  هومن  کی  لقادح  هئارا  اب  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  فیدر 8 : طیارش 
 .... نیسح و ماما  نادیم  هبعش  یروضح د ر  تروصب  رهش  کناب  دزن  هرامش 10010000130  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  هدرپس :  عون   ـ

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

هقطنم 13  یاهدادرارق  روما  هب  هعجارم  کرادم : دانسا و  تفایرد  هصقانم و  رد  تکرش   :: سردآ سردآ
یداتس نامتخاس  یلعوب ،  ناتسرامیب ، یقرش  علض  ع ،)  ) یلع ماما  هارگرزب  بنج  دنوامد ، نابایخ  ع ،)  ) نیسح ماما  نادیم  تاداهنشیپ : لوبق  دانسا و  تفایرد 

هطقنم 13 اهدادرارق ی  روما  موس  هقبط  هقطنم 13  یرادرهش 

96039251 :: نفلت :: business.tehran.ir http://business.tehran.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

تایلمع تایلمع رباعم   ـ ـ رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا یکیفارت ـ  ـ  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهولبات   اهولبات دیرخ   دیرخ رباعم ـ  ـ  رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو :  :  یراذگاو ناونع : : ناونع
وو یعامتجا   یعامتجا هزوح   هزوح یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یزاسزاب   یزاسزاب

1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 15  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور  رثکادح 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ هقطنم  حطس  رد  اه  هنایاپ  سوبوتا  یاه  هاگتسیا  یکیفارت و  مئالع  مزاول و  ولبات ، رباعم ، ینمیا  ظافح  یمومع و  لقن  لمح و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
سایقم  کچوک  یاه 

ع)  ) یلع ماما  هارگرزب  زبس  یاضف  یرادهگن  ظفح و  - 
کی هیحان  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  تایلمع  - 

( نوتاخ سجرن   ) دابآرگسم هاگجرفت  هقطنم و  حطس  یرهش  ناملبم  حوطس و  اهامن ، یوشتسش  یزاسکاپ و  یزیمآ ، گنر  تایلمع  - 
یهگا  رد  حرشب  دروم  یاراد 5  و ... 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  - 

اهدادرارق روما  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
ود هرامش  نامخاس  جیسب  نادیم  هب  هدیسرن  نارواخ  هقطنم 15 خ  یرادرهش  هناخریبد  تاداهنشیپ : لوبق 

:: نفلت :: business.tehran.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

نارهت هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صاخشا زا  هلیسونیدب  .دیامن  راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  لودج  حرشب  ار  دوخ  یاه  هژورپ  زا  دروم  جنپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمع  هب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  طیارش  دجاو  یقوقح 
( مود تبون   ) هقطنم 9 رباعم  حطس  رد  یکیفارت  یقفا  مئالع  یارجا  - 

هیحان 1  حطس  یاهنامتخاس  یزاس  مواقم  یزاسزاب و  یرادهگن ، ریمعت و  - 
هیحان 2  حطس  یاهنامتخاس  یزاس  مواقم  یزاسزاب و  یرادهگن ، ریمعت و  - 

( مود تبون   ) هقطنم 9 رد  نادنملاس  نیلولعم و  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  حطسمه  یسدنه و  حالصا  - 
( مود تبون   ) هقطنم 9 یکیفارت  تازیهجت  اه و  ناملا  دیرخ  - 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض  هئارا  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  لوا  هقبط  هقطنم 9  یرادرهش  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.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

...و ...و زبس   زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح یکیفارت -  -  یکیفارت مئالع   مئالع وو   مزاول   مزاول ولبات ، ، ولبات رباعم ، ، رباعم ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح وو   یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

رباعم رباعم یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا نامتخاس -  -  نامتخاس یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاسزاب   یزاسزاب یرادهگن ، ، یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یکیفارت -  -  یکیفارت یقفا   یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
...و ...و

1818

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

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

یربخ و5441823 ریغتم  یاهولبات  ینارمع  یتارباخم و  لاکیرتکلا ، یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یراذگاو 
رهش هعسوت  لاح  رد  دوجوم و  یرهش  یاه  نویزیولت 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هصقانم وهرامش طباوض  طیارش و  زا  عالطا   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  زا  زاین : دروم  یالاک  تاصخشم 

داصتقا شقن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود داتس  هناماس  رد  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دوخ  بعش  یقرب  هرکرک  یاه  برد  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلم کناب  تیاس  تلود و  داتس  هناماس  هب  هعجارم  زاین : دروم  یالاک  تاصخشم  هصقانم و  طباوض  طیارش و  زا  عالطا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5441791 کالپ  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دوخ دوخ بعش   بعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یاه   یاه برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت رهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  یرادا 

5441728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف و تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  هب  ار  دوخ  داتس  نامتخاس  تاسیسات  یرادهگن  سیورس و  دراد  رظن  رد  نارهت  رهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس 

دیامن راذگاو  لیذ  طیارش  اب  ییارجا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 5 دازهب  داتسا  نابایخ  شبن  هدازلامج  نابایخ  زا  دعب  بالقنا -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5441791 کالپ  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

راکنامیپ راکنامیپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف 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 36 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kwdk9s4wk59ef?user=37505&ntc=5441728
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441728?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000039 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   H6MS لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wildcard Domain تروص هب  هلاس و  کی  .* banksepah.ir هنماد  ssL یجنس رابتعا  یتینما  همانیهاوگ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Validated SSL

1101001036000274 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لیاف 2  ) تسویپ تادنتسم  ساسا  رب  ( GRC  ) یجنس قابطنا  کسیر و  تیمکاح ،  هناماس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000275 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  RFP روتکاف و شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 82283031 اب  یگنهامه  تهج  هعجارم  تسویپ  هب  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000119 زاین :  هرامش 

شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( لیاف لیاف 22  ) ) تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم ساسا   ساسا ربرب   ( ( GRCGRC  ) ) یجنس یجنس قابطنا   قابطنا وو   کسیر   کسیر تیمکاح ،  ،  تیمکاح هناماس   هناماس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2323

رازفا رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  یملع  تایرشن  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000063 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  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 16 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000265 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

1365 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع کیکی   یملع   یملع تایرشن   تایرشن تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2525

رازفا رازفا مرن   مرن 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 36 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/upb3whluqx893?user=37505&ntc=5441542
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441542?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7jb379zp9aqfc?user=37505&ntc=5441563
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441563?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000158 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط GNSSGNSS یناکم   یناکم نیعقوم   نیعقوم نعترازفا   نعترازفا مرن   مرن 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 36 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vn8lrqet5h2d3?user=37505&ntc=5441745
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441745?code=37505
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب عیزوت  یاههکبش  نویساموتا  متسیس  یارب  زاین  دروم   GSM/GPRS/3G/LTE دنمشوه یاهمدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000040 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   DIAMOND یتراجت مان   GM338 لدم یتارباخم  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI-D-LINK هدنزاس عجرم   OEJNET یتراجت مان  لدم 4200   LTE Wireless 3G-4G اتید مدوم  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 70 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PM2020 لدم هکبش  هب  لایرس  یتعنص  لدبم  مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  ورهم  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم   GSM/GPRS/3G/LTEGSM/GPRS/3G/LTE  دنمشوه دنمشوه یاهمدوم   یاهمدوم 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 36 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sb683ul4g8c7v?user=37505&ntc=5441320
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441320?code=37505
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشافک یاقآ  هطوبرم  سانشراک  دشابیم ) هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  حرش  هب   DSP ینایرج تراک  ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09126751206

1101001313000078 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس نایرج  تظافح  تراظن  لرتنک و   AUL2 لماک تراک  الاک :  مان 
نف یتآ  نومزآ  هدننک 

تس 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسا ارنآ  اددجم  ( ریداقم لودج   ) یتسویپ لیاف  لیمکتو  دولناد  زا  سپ  تسیابیم  هدنشورف  دریگیم  ماجنا  یدقن  تروصبروکذم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربارب  هناماسرد  هدش  هئارا  تمیقاب  دیاب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  تسا  یهیدب  یمازلا )  .) دیامن یراذگراب  هناماسردو 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

DSPDSP  ینایرج ینایرج تراک   تراک ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ 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 36 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6p8mcjlh6dc8s?user=37505&ntc=5441725
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441725?code=37505
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   FIRE / FALAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003612 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME DETECTOR یتراجت مان   C7076F1014 لدم دود  زاگ و  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   FIRE / FALAME DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316469-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

دامن دامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   FIRE / FALAME DETECTORFIRE / FALAME DETECTOR ناونع : : ناونع 3030
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور رثکادح 40  هجو  هیوست  ، دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   ، تسویپ ریوصت  قبط  راجفنا  دض  قیرح  نالعا  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک داتو  لیوحت  زا  سپ 

1101091781000098 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیر تروص  هب  ینف  تاصخشم  ددرگ ، هئارا  هناماس  رد  درادناتسا  هسسوم  یاه  هیدات  تسیاب  یم  یلخاد  ریغ  هنومن  ایو  لخاد  دیلوت  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دوجو  یناما  تروص  هب  هدنرب  داهنشیپ  رتشیب  یسررب  تهج  الاک  هنومن  کی  لاسرا  ناکما  ، ددرگ هئارا  هرادا  نیا  ناسانشراک  یسررب  تهج 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: 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

سپسپ زور   زور   4040 رثکادح   رثکادح هجو   هجو هیوست   هیوست ،، دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هیارک   هیارک  ، ، تسویپ تسویپ ریوصت   ریوصت قبط   قبط راجفنا   راجفنا دضدض   قیرح   قیرح نالعا   نالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع
الاک الاک داتو   داتو لیوحت   لیوحت زازا  
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایبآ لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000319 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوه  تخوس  تهج  بایبآ  لوسپک  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بایبآ بایبآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 3232
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زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco Catalyst 2960X-24TS-L هاگتسد دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Cisco Catalyst 2960X-48TS-L هاگتسد دادعت 3 

.دشاب هدش  یناسرزورب  هخسن 2022  نیرخآ  هب   IOS
1101003827000065 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TT-L-2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدشن  یراکتسد  هاگتسد  درب  ریز  ور و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هزور  ریغ 90  ترامسا  هدش و  لاعف  یمئاد ،  اه  سنسیال 

.دنشاب یلصا  یدنب  هتسب  رد  ون و  تسیاب  یم  اهالاک  هیلک 
.هلاس کی  ربتعم  یتناراگ 

.دوش لاسرا  روتکاف  شیپ 
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح 

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرخآ نیرخآ هبهب     Cisco Catalyst 2960X-48TS-L IOSCisco Catalyst 2960X-48TS-L IOS هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت   Cisco Catalyst 2960X-24TS-LCisco Catalyst 2960X-24TS-L هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب هدش   هدش یناسرزورب   یناسرزورب   2 0222022 هخسن   هخسن
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم   MITEL MN3300 MXE III نفلت زکرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هب  یتناراگ  هیارا OPTION SHEET و 

1101096334000016 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  لتیام  هدنزاس  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORK یتراجت مان   ASU II لدم نفلت  زکرم  دربراک   45x40 cm زیاس لماک  درب  الاک :  مان 
دنمیار نامول  تاطابترا  هعسوت  هدننک 

تس 10 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناینب نیهب  کارا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   APU CARD یتراجت مان   SGT-100:APU CARD لدم یزاگ  نیبروت   MS9001E یکیرتکلا درب  الاک :  مان 
ددع 320 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL یتراجت مان   Mxe III 3300 لدم  digital عون  IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم   MITEL MN3300 MXE III نفلت زکرم  اب  هدافتسا  تهج  مالقا  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  هب  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت زکرم   زکرم دربراک   دربراک   4545 x40  cmx40 cm  زیاس زیاس لماک   لماک درب   درب ناونع : : ناونع 3434
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نالیگ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  تاصخشم  یزادنا /  هار  بصن و  هارمهب  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003225000015 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   F440 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144613111 یتسپ :  دک  ینارون ،  دیهش  نامتخاس  تلم -  نابایخ  یتشهب -  دیهش  یدنبرمک  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33364096-013  ، 33364720-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33364720-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قط   tf-i60 h1 لسناریا مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000044 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قط   tf-i60 h1 لسناریا مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  50 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  رد  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم تاصخشم   تاصخشم یزادنا /  /  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

تسویپ تسویپ حرش   حرش قطقط     tf- i60  h1tf- i60  h1 لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 3636
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 36 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r2hzh3fxj6bj3?user=37505&ntc=5441371
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441371?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7mx3lz4wj5am3?user=37505&ntc=5441382
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5441382?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  پیت  زاس  هریخذ  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000060 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم روتکاف  شیپ  هئارا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  هجوت  لباق  تسویپ / لیاف  حرش  هب  پیت  زاس  هریخذ  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیلخت  یریگراب و  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  نینچمه  دشابیم  یمازلا 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 1222 12 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد  لصا و  دیاب  رتور  - دشابیم تسویپ  تاصخشم  طیارش و  - هباشم دک  ناریا  -CISCO ISR4431-SEC/K9 رتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  - دشاب

1101004147000023 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   PVDM2-64 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمالس تلاصا و  دات  زا  سپ  اه  هنیزه  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  ناگزمره  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  ات  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم شرافس  لاسرا  زا  سپ  زور  رثکادح 5  الاک  لیوحت  .دشابیم  تسویپ  زیهجت  تاصخشم  طیارش و  .دریذپیم  ماجنا  یرادا  لاور  یط  تازیهجت و 

7916763859 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  بنج  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330646-076  ، 33344527-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332452-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد وو   لصا   لصا دیاب   دیاب رتور   رتور -- دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- CISCO ISR4431-SEC/K9CISCO ISR4431-SEC/K9  رتور رتور ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا -- دشاب دشاب

3838
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یرون  لدبم  هکبش و  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000192 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   94x71x26 mm زیاس  SAE-100G-20 لدم یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   210x206x23 mm زیاس  SAE-8V1BD-T لدم گولانآ  ییویدیو  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   YALINK یتراجت مان   T2 SERIES لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  کنیلای  یتراجت  مان   SIP-T21PE2 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

یاه5441320 هکبش  نویساموتا  متسیس  یارب  زاین  دروم   GSM/GPRS/3G/LTE دنمشوه یاهمدوم 
قرب عیزوت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5441542 کی  یملع  تایرشن  تیریدم  هحفص 16)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5441745 ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون لدبم   لدبم وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  ولبات  هحفص  گنربش و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000049 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WAGO یتراجت مان  لدم 330-280  قرب  ولبات  ینایم  هحفص  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

زورادرف هدننک  هضرع  عجرم   EGP یتراجت مان  یددع  نتراک 1   1/22x45/7 m داعبا یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یسدنهم  هدشن  پاچ  گنربش  الاک :  مان 
نتراک 22 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش اضما  رهم و  تسویپ  کرادم  دوش و  دیق  سامت  هرامش.ددرگیمن 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: 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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   ولبات   ولبات هحفص   هحفص وو   گنربش   گنربش 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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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  یمامت  اب  ناکوب )  ) یناب طیحم  نامتخاس  نایمامح و  واتوس  شحو  تایح  هاگهانپ  رد  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000032 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هلاس هس   ) یمالسا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.دوش هئارا  هباشم  دک  کی  یارب  لک  تمیق 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شحو شحو تایح   تایح هاگهانپ   هاگهانپ ردرد   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یزادنا هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  تسویپ  مالعتسا  حرش  هب  ناسرلوپ  وردوخ  صوصخم  نیبرود.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ مالعا  دحاو  مقر  تروص  هب  لک  غلبم 

1101003327000015 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا یالاک  نیرفآ  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AUTO MAX یتراجت مان  لدم 2012  وردوخ  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ همیمض  هناماس  رد  مالعتسا  باوج  تسویپ  رد  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا  دشاب - یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تارباخم5441868 رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 7)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5441791 کالپ  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5441791 کالپ  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

 - - یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   ناسرلوپ   ناسرلوپ وردوخ   وردوخ صوصخم   صوصخم نیبرود.دشاب   نیبرود.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ مالعا   مالعا دحاو   دحاو مقر   مقر تروص   تروص هبهب   لکلک   غلبم   غلبم

4242

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدنب5441164 هناد  هناخراک  زاگ  یاهروتکتد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هعجارم5441201 تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   FIRE / FALAME DETECTOR
دامن

هحفص 22) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش لامک  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قبط  تسارح  دحاو   134 تساوخرد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000038 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبسن رهش  لامک  یرادرهش  لحم  رد  الاک  لیوحت  همیمض و  لیاف  قبط  هطوبرم  دحاو  دات  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  تروصب  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دش  دهاوخ  مادقا  هزور  رثکادح 30  تخادرپ  تایلمع  ماجنا  هب 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

زاس5441576 هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هحفص 35)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   dual controllerdual controller زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

رازفا5441204 مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5441237 تادنتسم  ساسا  رب  ( GRC  ) یجنس قابطنا  کسیر و  تیمکاح ،  هناماس  نیمات 
 ( لیاف 2)

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5441359 مرن  هحفص 16)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5441563 مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5441745 ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ5441504 بعش  یقرب  هرکرک  یاه  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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