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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 16

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

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنش  2929   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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((33))
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( 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  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 17

( 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  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

( 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  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشناریا یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004085000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598101 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  یداتس و  ینابیتشپ  یکیکفت و  یاه  حرط  ندرک  هدایپ  یرادرب ، هشقن  ، ینادیم دیدزاب  تاروما  یارب  زاین  دروم  یناسنا  یورین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک  هرادا  حطس  رد  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  تالغتسم  یضارا و  عماج  هناماس  ندومن  یتایلمع  روظنم  هب  تاروما 

رهشناریا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

1,369,849,682 یلام :  دروآرب 

لایر   685,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:30 تعاس : 1401/09/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- یلامشزرواشک نابایخ   – رهشناریا رهش  ناتسچولب –  ناتسیس و  ناتسا   ، 9916913163 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا 

:: 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

یداتس یداتس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یکیکفت   یکیکفت یاه   یاه حرط   حرط ندرک   ندرک هدایپ   هدایپ یرادرب ، ، یرادرب هشقن   هشقن ،، ینادیم ینادیم دیدزاب   دیدزاب تاروما   تاروما یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تاروما تاروما یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو  

11
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نایسراپ کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

135903 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  خروم 1401/5/29  تعاس 9  زا   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یتناراگ و  لاس  ود  اب  هارمه  ( ATM Cashless قودنص (  نودب  زادرپدوخ  هاگتسد  یزادنا 179  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار  یرازفا 

لایر  نیمضت 11.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب مان  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  نایسراپ و  کناب  هجو  رد  طرش  دیق و  نودب  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همانتنامض 

هصقانم  رد  تکرش  تباب  نایساپ 
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  دانسا 100.000  دیرخ  هنیزه 

موس هقبط  نایسراپ  کناب  یزکرم  تارادا  کالپ 4  یبرغ  ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف  دیهش  راولب  برغ )   ) سدق کرهش  نارهت  یناشن  هب  نایسراپ  کناب   :: سردآ سردآ
یزادرپراک دحاو  هرامش 302  قاتا 

:: 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

(( ATM CashlessATM Cashless قودنص (  (  قودنص نودب   نودب زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد یزادنا  179179   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یمالسا یروهمج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یرهش  تامدخ  تنواعم  باسپ  نزاخم  میس  یب  طابترا  یرارقرب  یزادنا و  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/625/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001545000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598173 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناریا  هاگورین  راخب  دحاو  لاهروا  قیقدرازبا  کیرتکلا و  شخب  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادهاز  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راخب یاهدحاو  قرب - دیلوت  یاه  هاگورین  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  لاس 94  نیمضت  همان  نآ  قباطم  دیاب  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
11:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مظعا ربمایپ  ناتسرامیب  برد  لباقم  مظعا  ربمایپ  راولب  رهشابیز  نادهاز   ، 9817911918 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  ورین ، نامتخاس 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش تامدخ   تامدخ تنواعم   تنواعم باسپ   باسپ نزاخم   نزاخم میس   میس یبیب   طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 33

راخب راخب دحاو   دحاو لاهروا   لاهروا قیقدرازبا   قیقدرازبا وو   کیرتکلا   کیرتکلا شخب   شخب یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 18 ھحفص 6 
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( صاخ یماهس   ) کدی اپیاس  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 3  فرظ  هصقانم  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  اه و  هبنشجنپ  زجب  ات 15 )  8  ) یرادا تاعاس 

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

5598234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  کی  هرامش  یزکرم  هاگریمعت  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، زیهجت  دراد  رظن  رد 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

 - دوش یم  توعد  دنتسه  هنیمز  نیا  رد  ینوناق  یاهزوجم  قوف و  طیارش  یاراد  هک  هصقانم  رد  تکرش  بلطواد  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  هدرپس 215.000.000  غلبم 

یلخاد تاکرادت  هرادا  شخپوراد ، نابایخ  شبن  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 17  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ

61611499 :: نفلت :: WWW.Saipayadak.orgنفلت 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

یداصتقا هژیو  هقطنم  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراپ یژرنا 

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 41-106/2570ص پ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوس هلابز  ریگبآ و  یاهدحاو  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ینیزگیاج و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دزن هرامش 185364892  ماج )  ) کینورتکلا یراج  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.100.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  سراف و ...  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  مان  هب  هیولسع  نیبم  هبعش  تلم  کناب 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: 07737295146 و 07737295144 نفلت :: WWW.mobinec.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@mobinec.irسکف 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 ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 55

زوس زوس هلابز   هلابز وو   ریگبآ   ریگبآ یاهدحاو   یاهدحاو قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ینیزگیاج   ینیزگیاج 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 18 ھحفص 7 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/4117 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5598333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  مراهچ  هاگشیالاپ  رد   ss5 نامتخاس قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/261/582/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/013/079/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لوا هقبط  نویسیمکریبد  رتفد  یزکرم  نامتخاس  6و7 و8  زاف مراهچ  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

6383-07731316380 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایوپ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 12  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرم هرب  تیاس  راکمدنگ -  تارباخم  زکرم  راکمدنگ و  تفن  تکرش  تیاس  نوخرس و  یهار  هس  یرون  ربیف  حرط  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR WWW.chb.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

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 18 ھحفص 8 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلم یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یاه  ناتسا  یتسیزهب  یعامتجا  یاهتیروف  زکارم  یصاصتخا  هکبش  اب  میس  یب  هناماس  رارقتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

عیانم تیریدم و  هعسوت  تنواعم  رتفد  مراهچ  هقبط  روشک  یتسیزهب  نامزاس  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  رهش  کراپ  یلامش  علض   :: سردآ سردآ

یلخاد 2213  9-66702001 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش5597873 تامدخ  تنواعم  باسپ  نزاخم  میس  یب  طابترا  یرارقرب  یزادنا و  هحفص 6)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

حرط5598101 ندرک  هدایپ  یرادرب ، هشقن  ، ینادیم دیدزاب  تاروما  یارب  زاین  دروم  یناسنا  یورین  نیمات 
تاروما یرازفا  مرن  یداتس و  ینابیتشپ  یکیکفت و  یاه 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5598271(ATM Cashless قودنص (  نودب  زادرپدوخ  هاگتسد  یزادنا 179  هار  بصن و  هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

روشک روشک یاه   یاه ناتسا   ناتسا یتسیزهب   یتسیزهب یعامتجا   یعامتجا یاهتیروف   یاهتیروف زکارم   زکارم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش اباب   میس   میس یبیب   هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا 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 18 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001036000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب روشک  رسارس  بعش  رد  یهد  تبون  هاگتسد  تاعطق 1778  نیمات  یرادهگن و  سیورس و  ریمعت ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  ود  تدم 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597964 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتوم   - ناگیاپلگ روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتوم   - ناگیاپلگ روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,402,357,500 یلام :  دروآرب 

لایر   1,971,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  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

لاس لاس ودود   تدم   تدم یارب   یارب روشک   روشک رسارس   رسارس بعش   بعش ردرد   یهد   یهد تبون   تبون هاگتسد   هاگتسد   17781778 تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 1010

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 18 ھحفص 10 
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598022 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس اهنآ  زاین  دروم  یکدی  مزاول  تاعطق و  هیهت  یرادهار و  نیگنس  نیگنس و  همین  کبس ، تالآ  نیشام  عاونا  یرادهگن  تاریمعت و  یزاسزاب و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا   1401

یسمش  هام   12: ارجا تدم 
لایر  180،000،000،000: دروآرب غلبم 

همین نیگنس ، تالآ  نیشام  عاونا  تاعطق  نیمأتو  تاریمعت  زوجم  یاراد  یتسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  لایر -  نیمضت 9.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هدش  رکذ  تالآ  نیشام  ناگدننکدیلوت  زا  شورف  زا  سپ  تامدخ  تاریمعت و  یگدنیامن  زوجم  ای  هطوبرم و  فنص  ای  هیداحتا  زا  کبس  یزاسهار و  نیگنس ،

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  راذگ  هصقانم  نیا  هدهع  هب  هدش  هئارا  زوجم  عون  قابطنا  تلاصا و  دادعت و  تیافک  صیخشت 

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

85193768  - 88969737  - 02141934  - 14-08338249912 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000072 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598042 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکرابم  ناتسرهش  هچیزید  رهش  یلحاس  روحم  ییانشور  متسیس  ءارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکرابم  ناتسرهش  هچیزید  رهش  یلحاس  روحم  ییانشور  متسیس  ءارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,595,056,000 یلام :  دروآرب 

لایر   780,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یکدی یکدی مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق هیهت   هیهت وو   یرادهار   یرادهار نیگنس   نیگنس وو   نیگنس   نیگنس همین   همین کبس ، ، کبس تالآ   تالآ نیشام   نیشام عاونا   عاونا یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یزاسزاب   یزاسزاب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 18 ھحفص 11 
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ناهفصا هار  دازآ  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  ثادحا ، تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096443000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598107 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاصتا  تاعطق  هارمه  هب  ناهفصا  ناشاک - هاردازآ  تهج  یرتم  6 یسرجوین )  ) درادناتسا راد  لصفم  ینتب  ظافح  یهیلخت  لمح و  یریگراب ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  هاردازآ  یرادهگن  تخاس و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعطق هارمه  هب  ناهفصا  ناشاک - هاردازآ  تهج  یرتم  6 یسرجوین )  ) درادناتسا راد  لصفم  ینتب  ظافح  یهیلخت  لمح و  یریگراب ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
لاصتا

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   20,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هب  یزیراو  شیف  ای  ناهفصا و  هاردازآ  یرادهگن  تخاس و  تکرش  مانب  لایر  غلبم 000/000/000/20  هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
صاخ ) یماهس  ) ناهفصا هاردازآ  یرادهگن  تخاس و  تکرش  مانب  ناهفصا ) هاگدامآ  هبعش   ) تلم کناب  دزن   IR530120020000001880330341 هرامش یراج 

10:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عمتجم گنیکراپ  بنج  یداشرف  رهن  هاگدامآ  نابایخ  زا  دعب  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا -  ، 8145614117 یتسپ :  دک  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 41 دحاو هقبط 4  ارآ  ناس  عمتجم  - سیدلگ

نفلت 03132218930

:: 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

( ارآ ناس   ) ناهفصا هار  دازآ  یرادهگن  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم :: 1401/06/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598117 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرجوین راد  لصفم  ینتب  ظافح  دیرخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  20.000.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 41 هقبط 4  کالپ 32  ارا  ناس  عمتجم  تمحر  هنارتخد  هسردم  لباقم  هتسدلگ  غاب  نابایخ  هاگداما  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

03132218930 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یسرجوین یسرجوین  ) ) راد راد لصفم   لصفم ینتب   ینتب ظافحدیرخ   ظافحدیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

یسرجوین یسرجوین راد   راد لصفم   لصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف 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 18 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13:30   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ینارمع  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردمنم  لایر   1/700/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  هینبا  نامتخاس و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یطوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 دیرخ : 

کیفارت لرتنک  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8  هلال  - یتاقبط  گنیکراپ  هلالکراپ -  یلامش  علض  یوربور  یمطاف - رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598280 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  ینیمخ  لقن  لمح و  کرهش  یجورخ  یدورو و  لیمکت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهش  ینیمخ  لقن  لمح و  کرهش  یجورخ  یدورو و  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
26,645,465,984 یلام :  دروآرب 

لایر   1,333,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  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  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1616

لقن لقن وو   لمح   لمح کرهش   کرهش یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 18 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j5v3pum4az9zw?user=37505&ntc=5598262
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5598262?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hpunlpv3d2gzf?user=37505&ntc=5598280
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5598280?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ناریا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004520000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598191 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولبو  ناتسیس  ناتسا  یّلم  کناب  بعش  طبترم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولبو  ناتسیس  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناتسچولبو ناتسیس  ناتسا  یّلم  کناب  بعش  طبترم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,480,000,000 نیمضت :  غلبم 
20:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسچولب ناتسیس  بعش  روما  هرادا  شناد  هار  هس  هاگشناد  راولب  نادهاز   ، 9816746331 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/5/29  هبنش  زور  زا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور   19

زبس هخاش   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 19  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598195 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  زوجم  یاراد  هدش و  تیحالص  صیخشت  یاهتکرش  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  شور  اب  ار  لیذ  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت 

تکراشم  دادرارق  دقع  بلاق  رد  یتلود  ریغ  شخب  هب  گنریش  یاراد  دنفسوگ  داژن  حالصا  شرورپ و  هاگتسیا  یراذگاو  - 
یراک  طیحم  حطس 49  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، - 

راتکه حطس 14  رد  نایمار  ناتسرهش  نارایزام  نادنببآ  یزاسهب  تمرم و  - 

یروهمج یزکرم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  ددجم  دیدمت  تیلباق  اب  هام  هس  تدم  هب  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب یم  زور  دودح 60  یدقن  هدرپس  دادرتسا  نامز  ناتسلگ (  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  مان  هب  ناریا  یمالسا 

نامیپ اهدادرارق و  روما  هرادا  کی  هرامش  نامتخاس  یزرواشک  داهج  نامزاس  یتشهب  دیهش  نابایخ  ناتسلگ  ناتسا  تاکاپ  لیوحت  دانسا و  عیزوت  سردآ   :: سردآ سردآ
نامزاس

01732239074 :: 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

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

تکراشم تکراشم دادرارق   دادرارق دقع   دقع بلاق   بلاق ردرد   یتلود   یتلود ریغ   ریغ شخب   شخب هبهب   گنریش   گنریش یاراد   یاراد دنفسوگ   دنفسوگ داژن   داژن حالصا   حالصا وو   شرورپ   شرورپ هاگتسیا   هاگتسیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 18 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9b6u9wdh6tbt2?user=37505&ntc=5598191
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ لنپ  لرتنک  یکدی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002658 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   THERMOSTAT یتراجت مان   E5EK لدم یتعنص  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

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

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک یکدی   یکدی 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 18 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  پمپ -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000677 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پمپ پمپ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 18 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hrpqk2zyq5a8x?user=37505&ntc=5598258
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5598258?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا 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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلحم رگرز  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکایله لباک  ارتیاه و  میسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050100000004 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  هلحم  رگرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ددع ود   md 785 g لدم ارتیاه  میسیب  -1 - 

ددع کی  رپما  تلو 20  گنیچیئوس 13.8  هیذغت  عبنم  -2
رتم لهچ  نسنه 1/2  سکایله  لباک  -3

ددع راهچ   uhf رن  1/2 روتکناک -4
ددع ود  یرتم  ود   rg 213 رپماج -5

بصن تکارب  هارمه  هب  شبات  لوپیاد  راهچ  نتنا  -6
کیسالک ریژه  اواک  سا 2  یپ  وی  - 7

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
رتم - ددع  1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبمب ید 1403  خیراتب 24  ازخا 002  لایر و  غلبمب 970.000.000  رویرهش 1403  خیراتب 26  ازخا 005  هنازخ  دانسا  اب  الاک  نیا  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا لایر  هنازخ 1.370.000.000  دانسا  اب  یتخادرپ  غلبم  لک  .دش  دهاوخ  ماجنا  لایر   400.000.000

4758341663 یتسپ :  دک  رگرز ،  یرادرهش  لمآ - دیدج  ج  لباب - ناردنزام - لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32563198-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563197-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5598234 ءافطا  متسیس  یزادنا  هحفص 6)هار  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5598333 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 6)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

سکایله سکایله لباک   لباک وو   ارتیاه   ارتیاه میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 18 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

حرط5598101 ندرک  هدایپ  یرادرب ، هشقن  ، ینادیم دیدزاب  تاروما  یارب  زاین  دروم  یناسنا  یورین  نیمات 
تاروما یرازفا  مرن  یداتس و  ینابیتشپ  یکیکفت و  یاه 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5598271(ATM Cashless قودنص (  نودب  زادرپدوخ  هاگتسد  یزادنا 179  هار  بصن و  هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 18 ھحفص 18 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "bms" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفاء حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تلفن کننده اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیغام دهنده الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "بی ام اس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "امنیت و حفاظت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "چشم الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربینهای کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین های کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین حرارتی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین ترافیکی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دستگاه ذخیره ساز" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ضد سرقت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 0 آگهی)

