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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 21

140 1140 1 دادرم   دادرم   55 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1616))

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 30 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 23

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

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

زا 30 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 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 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  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

دیما ینیرفآراک  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  تعاس 19   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم هس  تعاس 14   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520407 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمسر زوجم  ینف و  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یتینما  یشزومآ  تامدخ  لاوریاف و  تازیهجت  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

لایر  19.266.753.000 دروارب : 

لایر  963.338.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

64371123-021 :: 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

اضرهش نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092756000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5520567 :: هرازه هرازه :: 1401/05/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضرهش  (ع ) نینموملاریما ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  دکار  یاه  هدنورپ  نکسا  یرادرب و  هگرب  تامدخ  دیرخ  مالعتسا  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اضرهش  نینموملاریما ع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اضرهش (ع ) نینموملاریما ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  دکار  یاه  هدنورپ  نکسا  یرادرب و  هگرب  تامدخ  دیدرخ  مالعتسا  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/06/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(ع) نینموملاریما ناتسرامیب  نارادساپ  نابایخ  اضرهش  ناتسرهش  ناهفصا ،  ناتسا   ، 8617743111 یتسپ :  دک  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  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  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتینما یتینما یشزومآ   یشزومآ تامدخ   تامدخ وو   لاوریاف   لاوریاف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یکشزپ یکشزپ کرادم   کرادم دکار   دکار یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا وو   یرادرب   یرادرب هگرب   هگرب تامدخ   تامدخ 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 30 ھحفص 4 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف -  شور  هب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010934980000317 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5520042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TRANSMITTER E+H یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13/680/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 684/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاکروما  نامتخاس  یاه 15 و 16 - زاف  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: نفلت :: WWW.SPGC.IR-WWW.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

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

N - 011305 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 6  هب  مود  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  یلا 5   3 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520159 :: هرازه هرازه خرومدکدک   یلا 13  تعاس 8   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاگ مجح  یکینورتکلا  هدننک  حیحصت  سالک 150   PTZ  ) زاگ مجح  یکینورتکلا  هدننک  حیحصت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دنهاوخن  ناماوت  تروص  هب  داهنشیپ  هئارا  هصقانم و  رد  نامزمه  تکرش  هب  زاجم  دنشابیم  کرتشم  هریدم  تئیه  وضع  یاراد  هک  ییاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت غلبم  .دومن  دهاوخ  مادقا  هصقانم  دنور  زا  هطوبرم  نارگ  هصقانم  فذح  هب  تبسن  راذگ  هصقانم  دوش  تباث  عوضوم  نیا  هک  هصقانم  زا  هلحرم  ره  رد  و 

لایر  1.125.000.000

اهدادرارق روما  ناتسلگ -  ناتسا  زاگ  تکرش  لیوحت :  :: سردآ سردآ

یلخاد 2057  5-01732480372 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.nigc-golestan.ir

01732480298 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TRANSMITTER E+HTRANSMITTER E+H ناونع : : ناونع 33

زاگ زاگ مجح   مجح یکینورتکلا   یکینورتکلا هدننک   هدننک حیحصت   حیحصت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 30 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hbgtgc93ud2pw?user=37505&ntc=5520042
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف -  شور  هب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010934980000317 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5520202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TRANSMITTER E+H یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13/680/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 684/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاکروما  نامتخاس  یاه 15 و 16 - زاف  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: نفلت :: WWW.SPGC.IR-WWW.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

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

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

1401/012 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور  دانسا 5   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5520335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURE ANALYZER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 86.000.000.000  غلبم  - 

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

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک -  روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16 - یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: 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

TRANSMITTER E+HTRANSMITTER E+H ناونع : : ناونع 55

PRESSURE ANALYZERPRESSURE ANALYZER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 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 30 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l93ksr58rb5ca?user=37505&ntc=5520202
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارگ هصقانم  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ـ  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091645000041 داتس : هناماس  /1401/001 ـ  پ.ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  تروص  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  عوضوم  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  نارگ 

کراخ  هریزج  قرب  بآ و  تاسیسات  قیرح  افطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  هژورپ 
هام نازیم 12  هب  یرادهگن  هرود  یسمش و  هام  دادرارق 12  ماجنا  تدم  کراخ و  هریزج  رد  ناریا  یتفن  هنایاپ  تکرش  رد  هصقانم  عوضوم  تامدخ  یارجا  لحم   ـ

دشاب  یم  یسمش 
وروی لیار و 015.137  اب 9.005.152.670  ربارب  رازگ  هصقانم  دروآرب 

نارگ و هصقانم  داهنشیپ  هئارا  تیحالص ، یاراد  نارگ  هصقانم  تسرهف  هیهت  ات  ناوخارف  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحارم یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث 
 . دشاب یم  مهارف  نارگ  هصقانم  هیلک  تهج  هناماس  نیا  رد  ناگیار  طخرب  مان  تبث  ناکما  تمص  ترازو  همانشخب  بوجم  هب  دزاس  یم  ناشن  رطاخ 

ای 6.852 لایر  غلبم 2.278.119.943  هب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  هئارا  راک : ماجنا  نسح  تادهعت و  ماجنا  نیمضت  راک ، عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 
لایر  وروی و 450.257.634 

روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  رظن  زا  یراکنامیپ  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئراا 

یقوقح  تیصخش  ندوب  اراد 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

:: سردآ سردآ

0211456 هناماس : رد  تیوضع   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iotco.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: 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  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب وو   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ 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 30 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

K40106-3104801016-A :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  دانسا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  الاک -  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاب  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  یناشن  هب  مج ، رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
7559147127

07731682153  - 1456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

ناهفصا کی  هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/0006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورگ 2)  ) رایس تاطابترا  هعسوت  یاه  هژورپ  لکد  یروآ  عمج  بصن و  دنارگ  ینارمع ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir isfahan.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

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن دنارگ   دنارگ ینارمع ، ، ینارمع تایلمع   تایلمع 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 30 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wmun79qz79re4?user=37505&ntc=5520047
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یزکرم هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف 1 دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نیما  :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  ناتسا  حطس  نایضاقتم  هب  نهپ  دناب  یاه  سیورس  یبایرازاب  شورف و  تیلماع  بذج  باختنا و  ییاسانش ، هب  تبسن  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو فکمه  هقبط  تارباخم  هرامش 1  نامتخاس  قیاقش  نابایخ  یاهتنا  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  نابایخ  کارا  : ناوخارف دانسا  تفایرد  ناکم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

08632233110  - 32261003 :: نفلت :: www.markazi.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

یتینما5520407 یشزومآ  تامدخ  لاوریاف و  تازیهجت  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نهپ نهپ دناب   دناب یاه   یاه سیورس   سیورس یبایرازاب   یبایرازاب وو   شورف   شورف تیلماع   تیلماع بذج   بذج وو   باختنا   باختنا ییاسانش ، ، ییاسانش هبهب   تبسن   تبسن ناوخارف   ناوخارف 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 30 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/at93bshn8967w?user=37505&ntc=5520220
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5520220?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

نارهت هقطنم 16  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5520223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  لاس 1401  رد  ارجا  یارب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالحم  هعسوت  حرط  رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  مئالع ، هیهت  - 

لایر  دروآرب 10.667.470.000  غلبم  - 
هام ارجا 12  تدم  - 

هارمه هب   ) .دشاب روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  دیئات  دروم  هبتر  یاراد  لایر -  نیمضت 330.000.000  غلبم  طیارش -  دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تسا - ) یمازلا  دانسا  تفایرد  ماگنه  تکرش ، هریدم  تایه  ءاضعا  لماع و  ریدم  یصخش  کرادم  همانساسا و  تکرش ، رهم  نتشاد 

 - ددرگ هئارا  هقطنم 16  یرادرهش  مان  هب  یکناب  همانتنامض  ای  هقطنم 16  یرادرهش  مانب  نمهب  کراپ  هیعش  رهش  کناب  دزن  هدرپس 1004559513  باسح  هب  یتسیاب 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه 

اهدادرارق دحاو  هقطنم 16  یرادرهش  تاداهنشیپ : لیوحت  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: 841617 و 84161202 نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093228000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا ) زاف   ) نازیاج هیدیما  روحم  یلصا  هداج  ثادحا  هدنامیقاب  یاهراک  لیمکت  هژورپ  هرامش م م آ ج/1401/0015  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  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

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

هعسوت هعسوت حرط   حرط ردرد   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت مئالع ، ، مئالع هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

روحم روحم یلصا   یلصا هداج   هداج ثادحا   ثادحا هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 30 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/785nflvs6jphz?user=37505&ntc=5520223
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5520223?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xb9k2qb38pmdd?user=37505&ntc=5520545
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5520545?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هناماس  رد  ناوخارف  راشتنا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنش  زور  تعاس 19:00  : ناوخارف دانسا  تفایرد  1401/05/05 ـ 

داصتقا رصع   :: عبنم زورعبنم تعاس 19:00  : ناوخارف خساپ  لاسرا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشود 

5519865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره بایت و  ردانب  ( EST  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1401/08 هب  زمره  بایت و  ردانب  ( CCTV  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  دیرخ  دراد  رظن  رد 

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار 

(، RFP) داهنشیپ تساوخرد  لاسرا  تیحالص ، یاراد  نارواشم  تسرهف  هیهت  ات  ناوخارف  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدع تروص  رد  نارواشم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب |  نارواشم و  داهنشیپ  هئارا 

.دنزاس  ققحم  ناوخارف  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع 
.تسا دوجوم  ارگ  هصقانم  هدننک  نیمات  لیافورپ  مان  تبث  شخب   ( www.setadiran.ir  ) هناماس تیاس  رد  اه ، ناتسا  ریاس  مان  تبث  سامت  رتافد  سامت  تاعالطا 

: نفلت رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق ، نادیم  نارادساپ ، راولب  سابعردنب ، رهش  ناگزمره ، ناتسا  سردآ : : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
07632129271

85193768 و 88969737 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت :: www.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

(( ESTEST  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناوخارف   ناوخارف 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 30 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7sfnw6uayhmtf?user=37505&ntc=5519865
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5519865?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هناماس  رد  ناوخارف  راشتنا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنش  زور  تعاس 19:00  : ناوخارف دانسا  تفایرد  1401/05/05 ـ 

داصتقا رصع   :: عبنم زورعبنم تعاس 19:00  : ناوخارف خساپ  لاسرا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشود 

5519890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره بایت و  ردانب  ( EST  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1401/08 هب  زمره  بایت و  ردانب  ( CCTV  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  دیرخ  دراد  رظن  رد 

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار 

(، RFP) داهنشیپ تساوخرد  لاسرا  تیحالص ، یاراد  نارواشم  تسرهف  هیهت  ات  ناوخارف  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدع تروص  رد  نارواشم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب |  نارواشم و  داهنشیپ  هئارا 

.دنزاس  ققحم  ناوخارف  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع 
.تسا دوجوم  ارگ  هصقانم  هدننک  نیمات  لیافورپ  مان  تبث  شخب   ( www.setadiran.ir  ) هناماس تیاس  رد  اه ، ناتسا  ریاس  مان  تبث  سامت  رتافد  سامت  تاعالطا 

: نفلت رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق ، نادیم  نارادساپ ، راولب  سابعردنب ، رهش  ناگزمره ، ناتسا  سردآ : : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
07632129271

85193768 و 88969737 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت :: www.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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدیهام ناتسرهش  یبعکم  رتم  رازهدص  ( CGS) راشف لیلقت  هاگتسیا  هب  طوبرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  لایر  هژورپ 13.146.701.550  ماجنا  تهج  هتفرگ  تروص  دروآرب 

هب IR 780100004101124730233119 هرامش باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  هدوب -  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تیحالص  دات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  لایر  هصقانم 710.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هاشنامرک -  ناتسا  زاگ  تکرش  مان 

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.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

(( ESTEST  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1414

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن 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 30 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e4x32dx3svla2?user=37505&ntc=5519890
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5519890?code=37505
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رهشوب جوراس  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم  فرظ  رثکادح  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ ربتعم  هدننک  نیمأت  زا  ار  دوخ  هناخراک  تهج  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  نیا  پاچ  یاه  هنیزه  لایر -  نیمضت 500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش هناخریبد  لوا ، هقبط  کالپ 38 ، یبرغ ) نازرقا  یسینب  نیسح  دیهش  نابایخ  ابص ، کراپ  یور  هبور  اقیرفآ ، راولب  نارهت ، : یداهنشیپ یاه  تکاپ  لاسرا   :: سردآ سردآ
رهشوب جوراس  یللملا  نیب 

یلخاد 116  02188670711 :: 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

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

زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

waf دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000017 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BARACUDA هدنزاس عجرم   BARACUDA یتراجت مان   WAF 960 لدم  web application لاوریاف الاک :  مان 

میعز کینورتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  لاوریاف  تاصخشمو  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لیوحتو  لمح  هنیزه  -2

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخراک هناخراک تهج   تهج هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   6262 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

wafwaf  دیرخ دیرخ 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 30 ھحفص 13 
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تعاالطا  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزاس و  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000029 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادعت هب  ترجا  1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مامت دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  رد  هک  ییاه  یهاوگ  هئارا   - تشادهب تعاالطا  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزاس و  هدایپ  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 111 یتوق 5-66701061  مناخ  اب  سامت  لاوس  تروص  رد  دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ -  تسویپ  اه  یهاوگ 

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشادهب تشادهب تعاالطا   تعاالطا تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط 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 30 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hmgvwhskeq4xe?user=37505&ntc=5520609
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5520609?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  یریوصت  شیاپ  هناماس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004194 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژِورپ 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312940-077  ، 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

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( گنیرویتناموولبات ) لماش تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000174 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   1600x2100x600 mm زیاس  V 230 ژاتلو عوبطم  هیوهت  یاه  متسیس  گنیروتینام  لرتنک و  دربراک   M-HCP01 لدم  HVAC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ایسآ کینورتکلا  نالیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا  نالیم 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  مالعتسا  مرفرد  هدش  جرد  طیارشو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  در  هدنشورف  یلامداهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپار  یداهنشیپ  یالاک 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 1919

گنیرویتنام گنیرویتنام وو   ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 30 ھحفص 15 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) شروارف 0006306 هاگتسد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228000794 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL4644D لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 
دار وکاید 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زاریش درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   AUXILI ARY POWER SUPPLY یتراجت مان   CF20-175A/24VDC لدم نزا  زاگ  دلوم  هاگتسد  هعطق  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هرامش یتعنص  یاهطیحم  رد  تالایس  حطس  راشف و  امد  لرتنک  یارب   UDC1700 لدم  Vac 264-90 هیذغت لانگیس  اب  یتعنص  یروسسورپورکیم  رلرتنک  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناتیرب  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   DC-170T-1100-1000 ینف
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9202 لدم سلاپ  لانگیس  ربرب  روتالوزیا  الاک :  مان 

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

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9106 لدم ریرب  روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9107 لدم  HART ریرب لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  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 09 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهافر نامتخاس  - تیریدم نامتخاس  - هاگنامرد  - ناتسرامیب قیرح  عافطا  مالعا و  ریمعت  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هجوت  تسویپ 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هدش  هتساوخ  کرادم  دانسا و 
1101090979000103 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهافر نامتخاس  - تیریدم نامتخاس  - هاگنامرد  - ناتسرامیب قیرح  عافطا  مالعا و  ریمعت  سیورس و  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هجوت  تسویپ 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هدش  هتساوخ  کرادم  دانسا و 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: 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 دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دوش دوش هجوت   هجوت تسویپ   تسویپ یهافر   یهافر نامتخاس   نامتخاس -- تیریدم تیریدم نامتخاس   نامتخاس -- هاگنامرد هاگنامرد  - - ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا تسویپ   تسویپ هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا

2222
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000062 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئِارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یرادناتسا   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dynadish5 لدم کیتورکیمویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000058 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   RBSXTG-5HPACD-SA-SXT لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Dynadish5 لدم کیتورکیمویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یاهالاک   یاهالاک لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 2323

Dynadish5Dynadish5 لدم   لدم کیتورکیمویدار   کیتورکیمویدار ناونع : : ناونع 2424
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ینتنآ -  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزیزع 09151760839 یاقآ  - ینف
یمشاه 09334833494 - دیرخ
1101001469000407 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ینتنآ -  چیئوس  تیمیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیزع 09151760839 یاقآ  - ینف
یمشاه 09334833494 - دیرخ

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتنآ ینتنآ چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یرادناتسا   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dynadish5 لدم کیتورکیمویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000058 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   RBSXTG-5HPACD-SA-SXT لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Dynadish5 لدم کیتورکیمویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  8  ) تسویپ حرش  قبط   UHF ییویدار نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا 

1101093035000298 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دامع یداه  همین  هدننک  هضرع  عجرم   AGA-4570 PH لدم  MHz 470-450 سناکرف میسیب  لانگیس  تیوقت  دربراک   UHF میسیب نتنآ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمهب هلاسکی  یتناراگ  تراک  دشاب / یم  هدنشورف  تیلوئسم  اب  هدهع و  هب  لمح  هنیزه  ددرگ / تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف لوئسم   09173711622 ینابعش سدنهم  اب  یگنهامه  ددرگ / لاسرا  مالقا 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Dynadish5Dynadish5 لدم   لدم کیتورکیمویدار   کیتورکیمویدار ناونع : : ناونع 2626

UHFUHF  ییویدار ییویدار نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 30 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

30cm*90 داعبا هب  یتنمگس  نوسای   LED لوکساب مود  رگشیامن  هباشم -  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزع 09151760839 یاقآ  - ینف

یمشاه 09334833494 - دیرخ
1101001469000401 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش امزآ  دنپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآدنپ  یتراجت  مان  لدم 75000   kg 750 تیفرظ لاتیجید  رگشیامن  کی  اب  لوکساب  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

30cm*90 داعبا هب  یتنمگس  نوسای   LED لوکساب مود  رگشیامن  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزع 09151760839 یاقآ  - ینف

یمشاه 09334833494 - دیرخ

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتنمگس یتنمگس نوسای   نوسای   LEDLED  لوکساب لوکساب مود   مود رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 30 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

30cm*90 داعبا هب  یتنمگس  نوسای   LED لوکساب مود  رگشیامن  هباشم -  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزع 09151760839 یاقآ  - ینف

یمشاه 09334833494 - دیرخ
1101001469000401 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش امزآ  دنپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآدنپ  یتراجت  مان  لدم 75000   kg 750 تیفرظ لاتیجید  رگشیامن  کی  اب  لوکساب  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

30cm*90 داعبا هب  یتنمگس  نوسای   LED لوکساب مود  رگشیامن  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزع 09151760839 یاقآ  - ینف

یمشاه 09334833494 - دیرخ

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

گنیرویتنام5520457 هحفص 14)ولبات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتنمگس یتنمگس نوسای   نوسای   LEDLED  لوکساب لوکساب مود   مود رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 30 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارایماک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح و اب  یتناس  تماخض 15  هدیباوخ 50*30  لودج 50*30  هعطق  هداتسیا و 2000  لودج 50*30  هعطق  دیرخ 4000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگراب

1101005116000096 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رادقم یدابآ  ورسخ  ولیشخ  دواد  هدننک  هضرع  عجرم  یدابآ  ورسخ  ولیشخ  دواد  هدنزاس  عجرم  تلاپ  یدنب  هتسب  عون   50x30 cm داعبا هدیباوخ  لودج  الاک :  مان 
یسرپ ینتب  سنج   cm 15 تماخض یددع   48

تلاپ 2000 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

رذآ هوژپ  امس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  50x30 cm داعبا ینتب  هداتسیا  لودج  الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  ماجنا  هام  فرظ 2  تخادرپ  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  اب  یریگراب  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

وو لمح   لمح اباب   یتناس   یتناس   1515 تماخض   تماخض   3030 ** 5050 هدیباوخ   هدیباوخ   3030 ** 5050 لودج   لودج هعطق   هعطق   2 0002000 وو   هداتسیا   هداتسیا   3030 ** 5050 لودج   لودج هعطق   هعطق   40004000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یریگراب یریگراب

3030

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

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

زا 30 ھحفص 23 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

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

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

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

5520028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 30 ھحفص 24 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

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

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

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

5520029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nvr64ch dahua /64-ks2 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000025 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR608-64-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: 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

nvr64ch dahua /64-ks2nvr64ch dahua /64-ks2 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3333

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هیمئاق یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  ، یلخاد تارابتعا  لحم  زا  تسویپ  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  ، ارجا بصن ، ، الاک هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لایر تمیق 6/750/000/000  دروآرب  رثکدح  ) هیمئاق

1101096442000013 زاین :  هرامش 
هیمئاق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
رانچ هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تمیق  رغت  هنوگره  هدوب و  هنیمز  نیا  رد  راک  دیفم  هقباس  یاراد  تسیاب  یم  اتفا  زوجم  تسارح و  هرادا  زا  زوجمرب  هوالع  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لصادیاب  هدش  هئارا  تاعطق  هیلک  نینچمه.تشاد  دخاوخن  یرادرهش  نیا  یتخادرپ  رد  یریثات 

7331935581 یتسپ :  دک  هیمئاق ،  یرادرهش  نیزنب  پمپ  یور  هبور  زاریش  تمس  هب  ینیمخ  ماما  راولب  هیمئاق  رانچ ،  هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42415003-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42415003-071 :: 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

رثکدح رثکدح )) هیمئاق هیمئاق رهش   رهش حطس   حطس ردرد   ،، یلخاد یلخاد تارابتعا   تارابتعا لحم   لحم زازا   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار ،، ارجا ارجا بصن ، ، بصن ،، الاک الاک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
(( لایر لایر   6/750/000/0006/750/000/000 تمیق   تمیق دروآرب   دروآرب

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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، ههام  هس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000035 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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

یریوصت5520198 شیاپ  هناماس  یزادنا  هحفص 14)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

یاه5519865 نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  ناوخارف 
(EST  ) هتسب رادم 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5519890 نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  ناوخارف 
(EST  ) هتسب رادم 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5520343nvr64ch dahua /64-ks2 هحفص 25)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت  یی   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت ههام   ههام هسهس   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3535

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

قرب5519884 بآ و  تاسیسات  قیرح  افطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  هحفص 7)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5520604- تیریدم نامتخاس  - هاگنامرد  - ناتسرامیب قیرح  ءافطا  مالعا و  ریمعت  سیورس و  دادرارق 
ددرگ لاسرا  تسویپ  هدش  هتساوخ  کرادم  دانسا و  دوش  هجوت  تسویپ  یهافر  نامتخاس 

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد و لصا.تسویپ  سکع  هنومن  قبط  دوو 100*220 یلپ  تسالپ  بوچ  بردددع  11 .هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا تسویپ  هشقن  هنومن و  سکع 

1101092003000082 زاین :  هرامش 
نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

برد اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  برد  اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدنزاس  عجرم   210x105x14 cm زیاس یبوچ  تقرس  دض  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس میظنت  روتکاف و  هئاراو  ( انیسم سبط  رهش  - نایمرد ناتسرهش  ) لحم رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هیوست.یسابع  سدنهم   09151608272 ینف رظان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلومعم بوچ  راهچ  یوررب  بصن  تهج  اهبرد.دراد  دوجو  تسویپ  تساوخرد  رد  یفاک  تاحیضوت.تسا  یدقن 

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تساوخرد   تساوخرد لصا.تسویپ   لصا.تسویپ سکع   سکع هنومن   هنومن قبط   قبط 220220 ** 100100 دوو   دوو یلپ   یلپ تسالپ   تسالپ بوچ   بوچ بردددع   بردددع 111 1 .هدش .هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا تسویپ   تسویپ هشقن   هشقن وو   هنومن   هنومن سکع   سکع

3636

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

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

زا 30 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد و لصا.تسویپ  سکع  هنومن  قبط  دوو 100*220 یلپ  تسالپ  بوچ  بردددع  11 .هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا تسویپ  هشقن  هنومن و  سکع 

1101092003000082 زاین :  هرامش 
نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

برد اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  برد  اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدنزاس  عجرم   210x105x14 cm زیاس یبوچ  تقرس  دض  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس میظنت  روتکاف و  هئاراو  ( انیسم سبط  رهش  - نایمرد ناتسرهش  ) لحم رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هیوست.یسابع  سدنهم   09151608272 ینف رظان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلومعم بوچ  راهچ  یوررب  بصن  تهج  اهبرد.دراد  دوجو  تسویپ  تساوخرد  رد  یفاک  تاحیضوت.تسا  یدقن 

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

هنومن5520116 قبط  دوو 100*220 یلپ  تسالپ  بوچ  بردددع  11 .هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
.تسا تسویپ  هشقن  هنومن و  سکع  تساوخرد و  لصا.تسویپ  سکع 

هحفص 29) تقرس  ( تقرس دضدض  

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

یبوچ5520417 تقرس  دض  هتخاس  شیپ  هحفص 29)رد  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تشادهب5520609 تعاالطا  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزاس و  هدایپ  هحفص 13)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یبوچ یبوچ تقرس   تقرس دضدض   هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ردرد   ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 30 ھحفص 30 
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