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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 22

140 1140 1 ریت   ریت   3030 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2121 ))

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

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

زا 29 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

( 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 1  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 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 29 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ  تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " 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 29 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ هژیو  سدق   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502286 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001004982000002  هب  دکار  یناگیاب  ویشرآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، ینابیتشپ یلام و  روما  تنواعم  هناخریبد  مراهچ ، هقبط  یوضر ، ناسارخ  ناتسا  لک  یرتسگداد  یدجاس ، راولب  دهشم ، : سردآ فلا  یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
قاتا 438 هرامش 

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمحا لاله  تیعمج  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم لوا 1401/05/19عبنم هلحرم  یرازگرب  تبث 1401/05/18  نامز   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هسلج 1401/05/22 مود  هلحرم 

5502403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  لیذ  لودج  حرش  هب  ار  دوخ  هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شرافس یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هبتر 1  یاراد   ) دنراد هنیمز  نیا  رد  یفاک  هبرجت  تیحالص و  هک  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  هچراپکی ) یا  هلحرمود 

دیامن راذگاو  ناریا  داتسا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یرتشم 

لایر نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زا 1404 و یلم 36  هسانش  هب  هرامش 29 - رمحا ، لاله  تیعمج  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  نامتخاس  ینرق ، دبهپس  عطاقت  یناقلاط ، هللا  تیآ  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
نفلت 88983344 اث و  یتسپدک 9984318

:: نفلت :: WWW,Setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناگیاب یناگیاب ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 11

عماج عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ رارقتسا ، ، رارقتسا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 29 ھحفص 4 
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

214-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  لیمکت ، زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
( یرادا تعاس  )

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

5502428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهاوتحم رگید  تادنتسم و  کرادم ، دانسا ، یهدناماس  دانسا ، تیریدم  تامازلا  یزاس  هدایپ  روظنم  هب  دراد ، رظن  رد  زاریش  رهش  نالک  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیحالص و یاراد  یصوصخ  شخب  نیلاعف  یدنمناوت  زا  هطیح ، نیا  یفرصم  داوم  مزاول و  هدمع  نیمات  نینچمه  هعبات و  ریاود  هیلک  رد  دوخ  ینامزاس  یدیلوت 

.دیامن هدافتسا  فلتخم  عطاقم  رد  طبترم ، یاه  هزوح  رد  مزال  یاه  صصخت 
لایر   10.581.209.071 دروآرب : غلبم 

هام   6 داد : رارق  تدم 
امرفراک تراظن و  هاگتسد  رظن  اب  هقطنم  طاقن  ریاس  نارادرس و  ییاباب ،  راولب  یرتنالک  راولب  ص ،)  ) مظعا لوسر  راولب  راک ، ماجنا  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  میدق - ) نامتخاس   ) زاریش یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ءادهش -  نادیم  زاریش -  : یناشن هب  تسارح ، لک  هرادا  هناخریبد  هب   :: سردآ سردآ

32220090-071 :: نفلت :: https://shiraz.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: farakhan 1401 @ gmail.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5501985(Test Points  ) یریگ هزادنا  طاقن  یتظافح  لیسناتپ  رود  هار  زا  لرتنک  گنیروتینام و 
یناسرزاگ یاه  هکبش  رد  کیدتاک  تظافح  یاه  متسیس  هب  طوبرم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس ینامزاس یدیلوت   یدیلوت یاهاوتحم   یاهاوتحم رگید   رگید وو   تادنتسم   تادنتسم کرادم ، ، کرادم دانسا ، ، دانسا یهدناماس   یهدناماس دانسا ، ، دانسا تیریدم   تیریدم تامازلا   تامازلا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ 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 29 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/05/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هکبش  رد  کیدتاک  تظافح  یاه  متسیس  هب  طوبرم  ( Test Points  ) یریگ هزادنا  طاقن  یتظافح  لیسناتپ  رود  هار  زا  لرتنک  گنیروتینام و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسرزاگ

هام  ارجا 12  راظتنا  دروم  نامز 
: هژورپ یارجا  فادها 

زا زکرم  هب  تاعالطا  لاسرا  رمتسم و  تروص  هب  یناسرزاگ  هکبش  هلول و  طوطخ  یدتاک  تظافح  یاه  Test Point عاونا رد  یریگ  هزادنا  طاقن  لیسناتپ  تئارق  . 1
هناماس یتارباخم  رتسب  یزاس  هنیهب  تازیهجت 3 - تقرس  زا  یریگشیپ  روظنم  هب  یریگ  هزادنا  طاقن  رود  هار  زا  تئارق  هناماس  یزاس  هنیهب  رود -  هار  طابترا  قیرط 

طاقن نتفای  اب  یدتاک  تظافح  یریگ  هزادنا  طاقن  لیسناتپ  رود  هار  زا  تئارق  هناماس  یزاس  هنیهب  شنکارت 4 . یئاراک و  رظن  زا  یریگ  هزادنا  طاقن  رود  هار  زا  تئارق 
راذگریثأت یدیلک و 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

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

:: سردآ سردآ

وجمزر ناکشا   02183735501 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم :: 1401/05/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502338 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج یتعنص  کرهش  رد  عقاو  تالدابم  هیزجت و  زکرم  رد  یتسپ  تالوسرم  شزادرپ  هیزجت و  شناوخ ، گنیتروس  متسیس  یزادنا  هار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تظافح تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم ( ( Test PointsTest Points  ) ) یریگ یریگ هزادنا   هزادنا طاقن   طاقن یتظافح   یتظافح لیسناتپ   لیسناتپ رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع
یناسرزاگ یناسرزاگ یاه   یاه هکبش   هکبش ردرد   کیدتاک   کیدتاک

44

تالدابم تالدابم وو   هیزجت   هیزجت زکرم   زکرم ردرد   یتسپ   یتسپ تالوسرم   تالوسرم شزادرپ   شزادرپ وو   هیزجت   هیزجت شناوخ ، ، شناوخ گنیتروس   گنیتروس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

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

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401ع 61 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501984 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایم زا  دراد  رظن  رد  ناتسا ، ییارجا  یاه  هاگتسد  هیلک  رد  ( IOT  ) ءایشا تنرتنیا  اب  یشیامرس  یاهراب  لرتنک  تازیهجت  بصن  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مادقا ناتسا  ییارجا  یاه  هاگتسد  هب  هئارا  تهج  هاتوک  تسیل  تسویپ  داتسا  حرش  هب  یفیک  یبایزرا  زا  هدافتسا  اب  تازیهجت  نیا  ناگدننک  نیمات  ناگدننکدیلوت و 

.دیامن

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 545/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  ...ا  بزح  نابایخ  زا  دعب  رزخ  راولب  یراس   :: سردآ سردآ

33405121-011 :: نفلت :: wamporg.ir/tender-www.maztozi.ir- 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

دابآ مرخ  یادهش  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2065-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501987 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخ و نفلت  تاسیسات ، ینف و  اه ، نامتخاس  هطوحم و  تافیظنت  زبس ، یاضف  تفاظن و  یمومع ، تامدخ  روما  یمجح (  روما  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 1401-2065  هب  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  ( NDB تیاس

لایر نیمضت 1/850/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یناگرزاب و  دحاو  دابآ -  مرخ  یادهش  هاگدورف  یرادا  نامتخاس  کشمیدنا ، دابآ -  مرخ  هداج  رتمولیک 9  دابآ ، مرخ  : سردآ : اهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ

02141934-06631048005 :: نفلت :: 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

ءایشا ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا اباب   یشیامرس   یشیامرس یاهراب   یاهراب لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

،، تاسیسات تاسیسات وو   ینف   ینف اهاه ، ، نامتخاس   نامتخاس وو   هطوحم   هطوحم تافیظنت   تافیظنت زبس ، ، زبس یاضف   یاضف وو   تفاظن   تفاظن یمومع ، ، یمومع تامدخ   تامدخ روما   روما یمجح (  (  یمجح روما   روما تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هناخ هناخ نفلت   نفلت

77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/748 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/04/29 زا : تلهم   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولفسوی یجاح  تیاس  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399316 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

747/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/02هرامش ات : تلهم   1401/04/29 زا : تلهم   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرتسد هکبش  تاعالطا  یروآ  عمج  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناسربآ5501938 هحفص 11)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5501985(Test Points  ) یریگ هزادنا  طاقن  یتظافح  لیسناتپ  رود  هار  زا  لرتنک  گنیروتینام و 
یناسرزاگ یاه  هکبش  رد  کیدتاک  تظافح  یاه  متسیس  هب  طوبرم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5502403 رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تیاس تیاس یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 88

یسرتسد یسرتسد هکبش   هکبش تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 99

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

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

رگید5502428 تادنتسم و  کرادم ، دانسا ، یهدناماس  دانسا ، تیریدم  تامازلا  یزاس  هدایپ 
ینامزاس یدیلوت  یاهاوتحم 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501993 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاگ تعرس  ریگ و  تعرس  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 100/000/000 / غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

حبص تفه   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502058 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/05/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس فم  یتشگرب و  راوید  هلوک ، عمشرس ، ثادحا  لماش  روحم  یبونج  دناب   - دابآ هللادبع  لپ  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 55.027.037.793  غلبم 

نیمضت 2.760.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لقن ) لمح و   ) یربارت هار و  رد  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  روهمج  سر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  هبتر 5  ندوب  اراد  لایر - 

مج ماج  نابایخ  یراس  سردآ  فلا  یاه  تکاپ  هتارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نفلت 01133363904 یگدیسر  نامیپ و  هرادا 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

اههاگ اههاگ تعرس   تعرس وو   ریگ   ریگ تعرس   تعرس یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 1010

لپلپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 29 ھحفص 9 
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نارهت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / 86-4/1401/84 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 4 قرش  هنهپ  یحاون 5 و 6 و 8 و 9  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  عاونا  یرادهگن  ریمعت و  حلاصم ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 4 برغ  هنهپ  یحاون 1 و 2 و 3 و 4 و 7  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  عاونا  یرادهگن  ریمعت و  حلاصم ،  هیهت 

هقطنم 4 رباعم  حطس  رد  هطوبرم  تاقلعتم  هیلک  اب  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  دیرخ ،
هقطنم 4 هدودحم  : تامدخ هئارا  لحم 

هیلک .دشاب  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتسر  هبتر 5  لقادح  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ  ات 3  فیدر 1  یضاقتم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  زا  دازآ  تیفرظ  یاراد  دات و  مان ، تبث  نارهت  یرادرهش  ناگدننک  نیمات  هناماس  رد  تسیاب  یم  ناراکنامیپ 

هب هدرپس  .دنشاب  یم  یعامتجا  روما  هافر و  راک ، ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ ، ینمیا  تیحالص  تراک  ربتعم و  یکینورتکلا  تراک  هئارا  هب  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک 
هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص 

.دشاب یم 

اه دادرارق  دحاو  مود  هقبط  هقطنم 4  یرادرهش  نامتخاس  یناخرهاط  دیهش  نابایخ  شبن  ماگنه  نابایخ  تلاسر  نادیم  تفایرد :  لحم   :: 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

دابآ فیرش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5502452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  فیرش  رهش  حطس  رباعم  یزاس  نمیا  یزاسهب و  حالصا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 17.188.00.000  دروآرب 

هام دادرارق 1  یارجا  تدم 

دادرارق داقعنا  هب  رضاح  هصقانم  موس  مود و  لوا و  ناگدنرب  هک  یتروص  رد  ات  .دشاب  یم  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  ات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  ات  .دش  دهاوخ  طبض  یرادرهش  عفن  هب  اهنآ  هدرپس  دنوشن ،

دابآ فیرش  اضر  ماما  هداج  رتمولیک 35  رد  عقاو  دابآ  فیرش  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  دحاو  هب  یرادا  تاعاس  رد   :: سردآ سردآ

یلخاد 139  3-03136472770 :: 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

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ ، ، دیرخ یکیفارت -  -  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهولبات   اهولبات عاونا   عاونا یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

رباعم رباعم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 29 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم5502338 رد  یتسپ  تالوسرم  شزادرپ  هیزجت و  شناوخ ، گنیتروس  متسیس  یزادنا  هار  یراذگاو 
تالدابم هیزجت و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8 - 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   انثتساهرامش هب  زور  تدم 8  هب  یهگآ  مود  تبون  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور 

نایناریا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسربآ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  یدنبرمک  لاقتنا  طخ  یارجا  - 

یلکوت  هپت  نزاخم  ژاپمپ  طخ  یارجا  - 
قالشق  بوجاروگ  یاتسور  یندیماشآ  بآ  هکبش  حالصا  هعسوت و  یزاسزاب ، - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  ملاک  نتم  - .. 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir abfaksh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسربآ یناسربآ یراذگاو   یراذگاو 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 29 ھحفص 11 
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دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/29  دانسا  تفایرد   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502202 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
رتمیلیم راطقا 63 و 90 و 110  رد  نلیتا  یلپ  هلول  دیرخ  - 

یلام قاروا  ای  یکناب  همان  تنامض  ای  دهشم  یزکرم  یلم  کناب  هرامش 4001009707146009  یراج  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تاصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یمالسا - 

دهشم افبآ  تکرش  نیطسلف 26 ، شبن  نیطسلف ، نابایخ  دهشم ، : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

05137008149 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا و حرش  هب  تشر  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ،  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ کرادم 

1101001225000014 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 10 دادعت : 

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

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/05/03  هبنشود  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیلیم رتمیلیم   1 101 10 وو     9090 وو   راطقا  6363   راطقا ردرد   نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول دیرخ   دیرخ تاسیسات - - تاسیسات یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

کرادم کرادم وو   مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   تشر   تشر هاگدورف   هاگدورف تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح ردرد   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس هکبش ،  ،  هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

1616

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

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

زا 29 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gu6bwg24yq4xd?user=37505&ntc=5502202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502202?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nwk356pgrjdne?user=37505&ntc=5502023
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502023?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  دیما  ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  یرازفا و  تخس  یدربهار  ینف و  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090782000021 زاین :  هرامش 

دهشم دیما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یموب و  زوجم و  یاراد  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  اب  تیولوا  (، دوش هعلاطم  لیاف  تمیق  مالعا  زا  لبق  امتح   ) تسویپ دادرارق  دافم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا سامت 09153050620  ، دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یقوقح  هرادا  هاگشناد و  یت  یآ  دات 

9176613775 یتسپ :  دک  تشدنلا ،  عطاقت  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38428621-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38428622-051 :: 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 مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یدربهار   یدربهار وو   ینف   ینف روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 29 ھحفص 13 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،... اههار تیریدم  زکرم  رد  هبوصنم  تازیهجت  تاودا و  ریمعت  نیمات و  ییاجباج ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، سیورس ، مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  )

1101001423000061 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158448 هرامشاب  ییابطابط  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن دیق  تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،... ،... اههار اههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم ردرد   هبوصنم   هبوصنم تازیهجت   تازیهجت وو   تاودا   تاودا ریمعت   ریمعت وو   نیمات   نیمات ییاجباج ، ، ییاجباج ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 29 ھحفص 14 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیع روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا 3  رظن  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  تسا 2  هباشم  دک  ناریا   : ( تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ژراش دادعت  هب  یدقن  تخادرپ  تسا 4  یمازلا  تساوخرد 

1101005390000376 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هوژپ  هداد  نایار  ماگشیپ  هدنزاس  عجرم  هوژپ  هداد  نایار  ماگشیپ  یتراجت  مان  تفایرد 50003  لاسرا و  سیورس  بو  کمایپ  الاک :  مان 
هوژپ هداد  نایار 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  لاطبا  تساوخرد  یتساوخرد  دراوم  زا  جراخ  تریاغم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450353-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003113000014 زاین :  هرامش 

سراف کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773535 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یبونج نامیا  - ملعم نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36320917-071  ، 36320802-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36321824-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفایرد تفایرد وو   لاسرا   لاسرا سیورس   سیورس بوبو   کمایپ   کمایپ ناونع : : ناونع 1919

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ 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 29 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004051 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 1053 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // هلر هلر عاونا   عاونا وو   تراک   تراک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 29 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tcb69ltct384a?user=37505&ntc=5502032
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502032?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . uv2 کنیژتاس لسوتف  لویناه .  راب  رشرپ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000072 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیدناریخ نیدلارخف  هدننک  هضرع  عجرم   DIMEX یتراجت مان   QRA 2 لدم لعشم   UV لولس لماک  لسوتف  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

کیلوردیه ورس  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  کیلوردیه  ورس  هدنزاس  عجرم   PST6/21N-K1/K لدم  bar 350-10 راشف هدودحم  ینوتسیپ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ایوپ

ددع 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . uv2 کنیژتاس لسوتف  لویناه .  راب  رشرپ 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 . . uv2uv2 کنیژتاس کنیژتاس لسوتف   لسوتف لویناه .  .  لویناه راب   راب   1010 رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 29 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w57er9jttwhgx?user=37505&ntc=5502268
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502268?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2277 و  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000053 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2277 و  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دادعت  19 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پاستاو 09120032931 رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  یگنهامه  تسا  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2278 و  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000054 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2278 و  قباطم  - 

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

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پاستاو 09120032931 رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  یگنهامه  تسا  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401/04/18140 1/04/18 خروم   خروم   2 همان  4792/479/ همان وو   مالعتسا  22772277   مالعتسا قباطم   قباطم ناونع : : ناونع 2323

1401/04/18140 1/04/18 خروم   خروم   2 همان  4792/479/ همان وو     22782278 مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 29 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f3w92egsqtbas?user=37505&ntc=5502009
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502009?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3d9ltyvuqddh3?user=37505&ntc=5502013
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502013?code=37505
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2280 و  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000056 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2280 و  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دادعت  6 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پاستاو 09120032931 رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  یگنهامه  تسا  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2279 و  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000055 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2279 و  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دادعت  17 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پاستاو 09120032931 رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  یگنهامه  تسا  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401/04/18140 1/04/18 خروم   خروم   2 همان  4792/479/ همان وو     22802280 مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم ناونع : : ناونع 2525

1401/04/18140 1/04/18 خروم   خروم   2 همان  4792/479/ همان وو   مالعتسا  22792279   مالعتسا قباطم   قباطم 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 29 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9n9scb682ztj5?user=37505&ntc=5502016
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502016?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fk75jacxanuz3?user=37505&ntc=5502017
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502017?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  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 23 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Siemens Communication Processor - S300,400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000018 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قیقد رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6GK1162-3AA00 لدم سنمیز  تکرش   PLC هاگتسد تنرتا  مدوم  الاک :  مان 
هدیا

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم وو   هناگادج   هناگادج یلاموینف   یلاموینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) S iemens Communication Processor -  S300 ,400S iemens Communication Processor -  S300 ,400 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض تسویپ ، ، تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک

2727
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زاریش ریدغ  کدوک  ردام و  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راتسرپراضحا گنز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090631000019 زاین :  هرامش 

زاریش کدوک  ردام و  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Melodica لدم نامزمه  تروص  هب  صخش  دنچ  طسوت  رفن  کی  راضحا  دربراک  رود  هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخو  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  / ههام یتخادرپ 4  / بوغرم سنج   / هدنریگ هاگتسدو  تینوی  34 اب هارمه  راتسرپ  راضحا  گنز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/

7173775617 یتسپ :  دک  داژن ،  حالصا  کرمگ و  هار  راهچ  لصاف  دح  ردان – )  ) بالقنا نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324813-071  ، 32324805-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324805-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هیمطاف  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یراذگ  تمیق  _ یرون ربیف  هکبش  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000078 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یراز هلال  رباص  هدننک  هضرع  عجرم   DENA INTERNATIONAL یتراجت مان  یرتم   CAT5-STP لدم یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یراذگ  تمیق  هاگشناد  کیتامروفنا  دات  ههام  تخادرپ 3 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راتسرپراضحا راتسرپراضحا گنز   گنز ناونع : : ناونع 2828

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق __ یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2929

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

تاعالطا5502023 یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ،  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
.تسویپ کرادم  مالعتسا و  حرش  هب  تشر  هاگدورف 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5502060 مرن  یرازفا و  تخس  یدربهار  ینف و  روما  هحفص 12)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم5502230 رد  هبوصنم  تازیهجت  تاودا و  ریمعت  نیمات و  ییاجباج ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، سیورس ،
،... اههار تیریدم 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تفایرد5502248 لاسرا و  سیورس  بو  هحفص 12)کمایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  ینف  تاصخشم  تسویپ  هب   indoor -p5 نویزیولت هدوب و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000018 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TOP LED هدنزاس عجرم   P25 لدم  1/792x1/152 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5502257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یموینیمولآ  قرو  یور  گنربش  بصن  هنیزهو  گنربش  بسچرب  یموینیمولآ و  قرو  ملق  لماش 13  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناخ  086-33492701

1101092447000463 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KIWALITE Co.LTD هدنزاس عجرم   4x8 cm زیاس  T-6000 لدم لاس  رمع 7  اب  رادبسچ  تشپ  گنربش  الاک :  مان 
فیس ربارت  نمیا  یسدنهم 

ددع 387 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست  / دشابیم یمازلا  یلام  داهنشیپ  هنومن و  ینف و  تاصخشم  لاسرا  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دنزاش /  هاگشیالاپ  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک داتو  لیوحت  زا  سپ  باسح 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492831-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش بسچرب   بسچرب وو   یموینیمولآ   یموینیمولآ قرو   قرو ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیداف کرام  یاه  دنبهار  هب  طوبرم  دنبهار  رنف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  قبط 

هباشم دک  ناریا 
1101093035000279 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراتبعا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  دادعت  حرش و  قبط 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یاه  هنیزه 
ددرگ دیق  ربتعم  سامت  هرامش 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیداف ینیداف کرام   کرام یاه   یاه دنبهار   دنبهار هبهب   طوبرم   طوبرم دنبهار   دنبهار رنف   رنف ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 7  یرادرهش   :: 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 23 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5502368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  اهالاک  هیلک  دک   ) زیربت هقطنم 7  یرادرهش  حطس  یراذگ  لودج  تهج  یمالعا  یاهفیدر  قبط  یسرپ  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101094565000017 زاین :  هرامش 
زیربت تفه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زیربت ایوپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 48   30x40 cm داعبا یزاسهار  دربراک  ویناک  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 25 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
زیربت ایوپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 72   30x30 cm داعبا یزاسهار  دربراک  یسرپ  لودج  الاک :  مان 

تلاپ 25 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

زیربت ایوپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 54   30x40 cm داعبا یزاسهار  دربراک  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 50 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
زیربت ایوپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 42   30x50 cm داعبا یزاسهار  دربراک  یسرپ  لودج  الاک :  مان 

تلاپ 50 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت هیلخت  لمح و  هدوب و  هقطنم 7  یرادرهش  هزوح  حطس  رد  لیوحت  لحم  نارمع -  تنواعم  نیرظان  طسوت  دات  یشیامزآ و  تروصب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هباشم  اهالاک  هیلک  دک   ) ددرگ لامعا  غلبم  عمج  رد  هدوزفا  شزرا  تایلام  ندوب  اراد  تروص  رد  هدنشورف - 

 ، زیربت برغبونج  یرادرهش  ، هشیدنا کرهش  یرتم  نابایخ 35 لوا  ، یزاسروتکارت لپ  یوربور  ، رهشرذآ - زیربت هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5197817358 یتسپ :  دک 

34249712-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34249752-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هباشم   هباشم اهالاک   اهالاک هیلک   هیلک دکدک    ) ) زیربت زیربت هقطنم  77   هقطنم یرادرهش   یرادرهش حطس   حطس یراذگ   یراذگ لودج   لودج تهج   تهج یمالعا   یمالعا یاهفیدر   یاهفیدر قبط   قبط یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سردم تیبرت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکت برد  هگنل  ددع  برد و 20  ود  هنهد  دودح 50   ) سردم تیبرت  هاگشناد  تیروکس  هشیش  یاهبرد  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  قبط 

1101000015000081 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: سامت هرامش  تسویپ ) دادرارق  قبط   ) سردم تیبرت  هاگشناد  تیروکس  هشیش  یاه  برد  هیلک  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق  دقع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروجهم  09123461634 روپ  - نادزی   09127668927

1411713116 یتسپ :  دک  رصن ،  لپ  دمحا -  لآ  لالج  نارمچ - عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82880000-021  ، 8288000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82883017-021 :: 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

ینیداف5502278 کرام  یاه  دنبهار  هب  طوبرم  دنبهار  هحفص 22)رنف  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تیروکس تیروکس هشیش   هشیش یاهبرد   یاهبرد یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3434

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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یانبمرب  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاکدوش  یراذگ  تمیق 

1101004884000071 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاکدوش یراذگ  تمیق  نآ  یانبمرب  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  یرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یماظتنا  یورین  زا  هیدات  یاراد  - تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد 

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: 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

نادرگ نادرگ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 29 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sxld5krsm3k3d?user=37505&ntc=5502158
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502158?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  قبط  هدنهد )  رادشه   ) رطخ ریژآ  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000015 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  اهنآ  تاصخشم  تازیهجت و  مامت  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمن  لوبق  لباق  مالعتسا  هگرب  یرازگراب  نودب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  دنیامن ، یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رطخ ریژآ   :: 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

یتسویپ5502174 مالعتسا  هگرب  قبط  هدنهد )  رادشه   ) رطخ ریژآ  متسیس  تازیهجت  هحفص 28)دیرخ  رطخ  ( رطخ ریژآ   ریژآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینیداف5502278 کرام  یاه  دنبهار  هب  طوبرم  دنبهار  هحفص 22)رنف  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینیداف5502278 کرام  یاه  دنبهار  هب  طوبرم  دنبهار  هحفص 22)رنف  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب قبط   قبط هدنهد )  )  هدنهد رادشه   رادشه  ) ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5502023 یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ،  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
.تسویپ کرادم  مالعتسا و  حرش  هب  تشر  هاگدورف 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5502060 مرن  یرازفا و  تخس  یدربهار  ینف و  روما  هحفص 12)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5502403 رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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