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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 14

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   11 هبنش   هبنش 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
((66))

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

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

زا 19 ھحفص 1 
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( 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  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • --

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 15

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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  • 15

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 دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

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

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

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ام راگزور   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503974 :: هرازه هرازه اه 1401/05/25دکدک   تکاپ  ییاشگزاب  تعاس 11   - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  نیوزق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  نیکرتشم  یدنامید  یداع و  تاباعشنا  یریگ  هزادنا  مزاول  حالصا  بصن و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیکرتشم هب  کمایپ  لاسرا  تامدخ  دیرخ  نینچمه 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ....و 

ورین هنیمز  رد  یراکنامیپ  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هقبط  یناقلاط  نابایخ  یادتبا  جع (  ( رصعیلو عطاقت  نیوزق -  : سردآ فلا  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

88969737: مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم  -33239270-028 :: نفلت نفلت
و 85193768

Www.Setadiran.ir :: 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

ناگنک ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت  ناوخارف  شیپ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/5/1  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504102 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 gis یناکم هداد  هاگیاپ  داجیا  تاعلاطم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام   4 نامیپ :  تدم  لایر -   10.320.000.000 هیلوا :  دروارب 

: راک ریداقم  زا  یرصتخم  حرش 
، یضارا زا  یتاعالطا  کناب  کی  داجیا  نینچمه  اه و  حرط  شیاپ  یبایزرا و  اهحرط ، تاعالطا  یراذگ  کارتشا  لدابت و  یارب  بسانم  رتسب  داجیا  تهج  تاعلاطم 

کلام تاعالطا  یکیکفت ، یربراک ،

لایر  516.000.000 هدرپس :  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهش حطس  ناکنک  ردنب  رهشوب   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم یدنامید   یدنامید وو   یداع   یداع تاباعشنا   تاباعشنا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول حالصا   حالصا وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

gisgis یناکم   یناکم هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا وو   تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع 22

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004291000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504260 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  یاه  یرادنامرف  یرادناتسا و  تاعالطا  یروانف  هزوح  تامدخ  ینابیتشپ و  یمجح  یاه  تیلاعف  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هعبات  یاه  یرادنامرف  یرادناتسا و  تاعالطا  یروانف  هزوح  تامدخ  ینابیتشپ و  یمجح  یاه  تیلاعف  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,806,018,168 یلام :  دروآرب 

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاه تکاپ  دانسا  افرص  دنیامن -  یرادناتسا  تسارح  هناخریبد  لیوحت  ینوناق  ینامز  هزاب  رد  ار  فلا  تکاپ  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

یاضما دقاف  دانسا  و  یذغاک ) ) یکیزیف دانسا  ج ،)  ) و ب )  ) یاه تکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  .تسا  شریذپ  دروم  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ج )  ) و (ب ) داهنشیپ
.دشابیم  شریذپ  لباق  هدننک  تکرش  کی  اب  هدنرب  مالعا  هصقانم  دیدجت  هب  هجوت  اب  تسین -  شریذپ  دروم  هجو  چیه  هب  مرگ ) رهم  یاراد  ) یکینورتکلا

14:00 تعاس : 1401/05/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاشنامرک یرادناتسا  یروشک  دیهش  راولب   ، 6715875117 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح تامدخ   تامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یمجح   یمجح یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف 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 19 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sy8252cj8lnnf?user=37505&ntc=5504260
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5504260?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
mailto:info@hezarehinfo.net
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نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093543000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504231 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطباض 677 ساسا  رب  اهور  بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگدکو  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یوشتسشو  یرتم  وئدیو  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

نارهت  رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  با و  هدننک :  رازگرب 
ساسا رب  اهور  بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگدکو  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یوشتسشو  یرتم  وئدیو  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هطباض 677 

لایر   828,493,931 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت رهش  هقطنم 4  یافبآ  رهش  کراپ  یبونج  علض  تشهب  نابایخ  نارهت   ، 1114794311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001007008000309 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504277 :: هرازه هرازه :: 1401/05/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرکتقرس  دض  هناماس  هتسب و  رادم  نیبرود  هناماس  بصن  دیرخدیدجت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( یا هنایار  یفنص  ماظن  یهاوگ   ( بسک زاوج  یاراد  یاه  هاگشورف  ای  ربتعم  یگدنیامن  همان  یاراد  هدننک  نیمات  ای  هدننک  دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ددرگ  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  سپسو  هدش  لاتیجید  یاضما  رهم و  رگ  هصقانم  طسوت  یتسیاب  تسا  هدش  صخشم  راذگ  هصقانم  طسوت  هک  یدانسا  یمامت 

19,219,700,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   960,985,000 نیمضت :  غلبم 

ناتسا یافبآ  اهدادرارق  رتفد  لیوحت  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  دیابزین  همان  تنامض  لصا  هناماس ،  رد  همان  تنامض  یراذگ  راب  نمض  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ  هاشنامرک 

08:00 تعاس : 1401/08/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف بآ و  تکرش  ناتسلگ  هارراهچ  هب  هدیسرن  یماما  یفطصم  راولب  هاشنامرک   ، 6714753583 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا 

:: 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

اهور اهور بالضاف   بالضاف طوطخ   طوطخ یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   بویع   بویع یراذگدکو   یراذگدکو بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یوشتسشو   یوشتسشو یرتم   یرتم وئدیو   وئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

تقرس تقرس دضدض   هناماس   هناماس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس بصن   بصن وو   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 19 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yaqjwqv23fr3c?user=37505&ntc=5504231
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

لوا تبون  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  یفیک -  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  کناب  یاهدحاو  روشک و  رسارس  رد  هبعش  قیرح 2460  مالعا  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش هب  یکینورتکلا  تروص  هب  هرامش 2001001036000017  اب  و  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یفیک ، یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع 

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

تبث رتفد  سامت 021-41934  زکرم   - 35914980-35911664 :: نفلت نفلت
:88969737 و 85193768 مان

W W W .setadiran.ir-w w w .banksepah.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عتارم اه و  لگنج  حطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  تبقارم ، تشگ و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یماظتنا یتیقارم و  یتظافح ، طبترم  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   تقرس   تقرس مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 66

عتارم عتارم وو   اهاه   لگنج   لگنج حطس   حطس ردرد   قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   تنایص   تنایص تبقارم ، ، تبقارم وو   تشگ   تشگ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو 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 19 ھحفص 7 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001036000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب  یاهدحاو  هبعش و  قیرح 1460  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

 – تاصقانم هریاد  مشش - هقبط   – هچوک 33 شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . 35911464 - 35911530 نفلت : 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5504131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یتارباخم  هکبش  لیمکت  روظنم  هب  اتید  جیئوس  هاگتسد  دیرخ 200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکرش تیاس  رد  هدیازم  هصقانم و  شخب  یتاعالطا ، عبانم  یونم  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دنناوت  یم  هصقانم  رد  تکرش  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  ناریا  تارباخم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب یاهدحاو   یاهدحاو وو   هبعش   هبعش   14601460 قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

روشک روشک یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش لیمکت   لیمکت روظنم   روظنم هبهب   اتید   اتید جیئوس   جیئوس هاگتسد   هاگتسد   2 00200 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 19 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5504132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لالقتسا  هداد  زکرم  اقترا  تهج   WAF لاوریاف یتینما  تازیهجت  نیمات  دراد  رظن  رد  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیاکم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5504102gis یناکم هداد  هاگیاپ  داجیا  هحفص 4)تاعلاطم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید5504145 یریوصت  تراظن  متسیس  هکبش  تخاسریز  لاتیجید و  یریوصت  تراظن  متسیس 
تکرش نیا 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5504260 یروانف  هزوح  تامدخ  ینابیتشپ و  یمجح  یاه  هحفص 4)تیلاعف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداد هداد زکرم   زکرم اقترا   اقترا تهج   تهج   WAFWAF  لاوریاف لاوریاف یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات 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 19 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hp6s8kuquk8qe?user=37505&ntc=5504132
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5504132?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لامش نارهت -  هاردازآ  یرادرب  هرهب  ثادحا و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/5/22هرامش خیرات 1401/5/1  زا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5504174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صاخشا هب  هار  دازآ  کی  هقطنم  هناتسمز  یرادهار  تایلمع  یارب  ار  ( CMA  ) تسیز طیحم  اب  راگزاس  ادز  خی  داوم  لیوحت  هیهت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  ای  یقیقح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 41 ناریا  یامیس  نابایخ  زاف 5  برغ )  سدق (  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

09127388718 :: 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

ناتسرل نانیرتشا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091757000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504265 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانیرتشا  یرهش  نورد  رورم  روبع و  تهج  یا )  هبرگ  مشچ  یامن LED و  تهج  شلف   ) یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  نانیرتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نانیرتشا یرهش  نورد  رورم  روبع و  تهج  یا )  هبرگ  مشچ  یامن LED و  تهج  شلف   ) یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   41,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  لاسرا  دیاب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبقیزیراو  شیف  ای  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانیرتشا یرادرهش  نامتخاس  هر )  ) ماما راولب  نانیرتشا  رهش  ناتسرل  ناتسا   ، 6897115878 یتسپ :  دک  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  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

(( CMACMA  ) ) تسیز تسیز طیحم   طیحم اباب   راگزاس   راگزاس ادز   ادز خیخی   داوم   داوم لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 19 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gk5pprpk9m923?user=37505&ntc=5504174
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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

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راکفا  :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/05/03  زا   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرنیتناک  یر  سکیا  یاهالاک  یسرزاب  یاههاگتسد  هنیمز  رد  راذگ  هیامرس  دنمناوت  یاهتکرش  صاخشا و  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رظن دروم  تاکرمگ  رد  یرنیتناک  یلسکیا  یاه  هاگتسد  سیورس  یرادهگن و  بصن و  هیهت ، لحارم  هیلک  ماجنا  تهج  یراذگ  هیامرس  ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا لوا - هقبط  ناریا - یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق  گنشوهریما  دیهش  هچوک  بنج  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  :: سردآ سردآ
قاتا 109 زیهجت  هعسوت و  لک 

82992290 :: نفلت :: WWW.irica.gov.irنفلت 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

یرنیتناک یرنیتناک یریر   سکیا   سکیا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت لحارم   لحارم هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا تهج   تهج یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ماجنا   ماجنا 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 19 ھحفص 11 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3fna4mzt788ea?user=37505&ntc=5503929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5503929?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وراد انیس  یاهروتاربال  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یرادا  تقو  نایاپ  تیاغل  خروم 1401/5/1  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/5/8 هبنش 

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

5504145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  هکبش  تخاسریز  لاتیجید و  یریوصت  تراظن  متسیس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تکرش  نیا  لاتیجید 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02144194003 :: 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

قیرح5504054 مالعا  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 7)ینابیتشپ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5504186 تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ، یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
کناب یاهدحاو  هبعش و   1460

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تقرس5504277 دض  هناماس  هتسب و  رادم  نیبرود  هناماس  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تکرش تکرش نیا   نیا لاتیجید   لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز وو   لاتیجید   لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس 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 19 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاکرمگ تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ناجیابرذآ  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هکبش  رتنساتید و  ینابیتشپ  یسانشراک و  هرواشم ،  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001226000001 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زیربت یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

تاکرمگ زیربت و  کرمگ  لک  هرادا  یقرش و  ناجیابرذآ  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هکبش  رتنساتید و  ینابیتشپ  یسانشراک و  هرواشم ،  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ هب  هتسباو 

5197615395 یتسپ :  دک  نهآ  ، هار  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34469077-041  ، 34454411-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34469077-041 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش وو   رتنساتید   رتنساتید ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یسانشراک   یسانشراک هرواشم ،  ،  هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 19 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، داعبا ینف ،  تاصخشم  ، تامازلا قبط  (. FIRE DETECTION SYSTEM  ) قیرح مالعا  ییاسانش و  متسیس.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ pos اب قباطم  اه و . ..  همانیهاوگ 
1101092297000707 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 42 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ،  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  یفیک  ینف و  دیئات  لیوحت و  زا 

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5503869 رتنساتید و  ینابیتشپ  یسانشراک و  هرواشم ،  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ییاسانش   ییاسانش متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 19 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nnmpgyqwa3ptz?user=37505&ntc=5504149
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرال یزاسرهش  هار و  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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5504169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  یاه  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000078 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: 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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه ولبات   ولبات 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 19 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m9a5866xep49z?user=37505&ntc=5504169
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https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) 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

دهشم جع  میاق  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 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  مزاول  زوسن و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000375 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یجاح یتنج  زوسن  میس  هدننک  هضرع  عجرم  یتنج  یتراجت  مان  یفالک  هتسب   m 100 لوط  2x1 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

دابآ
فالک 7000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

قیرح5504054 مالعا  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 7)ینابیتشپ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5504149 مالعا  ییاسانش و  هحفص 13)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5504313 مالعا  مزاول  زوسن و  هحفص 7)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5504149 مالعا  ییاسانش و  هحفص 13)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول وو   زوسن   زوسن لباک   لباک 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 19 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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 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

5504337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزر ناتسرهش  یمالساداشرا  هرادا  تهج  SMATZXZAPLUSE لدم نامتخاسریگدزد  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000173000104 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکشراوگ روپ  ربنق  هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   UNION TRADING CO.LTD هدنزاس عجرم   GSM لدم نامتخاس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه.تسا  یمازلا  یکنابابش  هدیئات.طبترم  یلغشزوجم  هئارا  ههامکی.دشابیم  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادمهداشرا لک  هرادا  برد  الاک 

6514699957 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  حتفم  راولب  یادتبا  یتخت  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2512119-081  ، 32512117-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32512222-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

نامتخاسریگدزد5504337 لماک  هحفص 17)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

نامتخاسریگدزد نامتخاسریگدزد لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1919

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 " ) " ) 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504108 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

HPDS نابیتشپ زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ کناویا ، راولب  برغ ، کرهش  : سردآ هصقانم  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
1 کالپ ناشخرد  شبن  یلامش ، کمالف 

مان تبث  رتفد  سامت 27313131  زکرم   02196881816 - 02196881832 :: نفلت نفلت
85193768 - 88969737

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: 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

5504108HPDS نابیتشپ زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 18)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " 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

تقرس5504277 دض  هناماس  هتسب و  رادم  نیبرود  هناماس  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

HPDSHPDS نابیتشپ   نابیتشپ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 19 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت 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

5504007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم لخاد  دیلوت   AD125 لدم نژیویا  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000075 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم لخاد  دیلوت   AD125 لدم نژیویا  رنکسا  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زور  باسح 40  هیوستدوش  تیاعرو  تیور  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938188-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

هحفص 19)رنکسا5504007 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5504145 یریوصت  تراظن  متسیس  هکبش  تخاسریز  لاتیجید و  یریوصت  تراظن  متسیس 
تکرش نیا 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رنکسا رنکسا ناونع : : ناونع 2 12 1

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