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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشجنپ  33   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2323))

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( 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 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ لصا  رد  جردنم  ییویدار  تاملاکم  طبض  هچراپکی ICS و  تاطابترا  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010522-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش رویرهش 1401   1 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00 رویرهش 1401   12 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم رویرهش 1401عبنم  19 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

5619159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Data center container یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 3,500,000,000 همانتنامض : غلبم  - 2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

ییویدار ییویدار تاملاکم   تاملاکم طبض   طبض وو     ICSICS هچراپکی   هچراپکی تاطابترا   تاطابترا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 11

Data center containerData center container ناونع : : ناونع 22
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ناتسزوخ یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رگراک راک و   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ یرادناتسا  نارحب  تیریدم  نلاس  تاطابترا  ریوصت و  توص ، تخاسریز  یزاسهب  تازیهجت  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  لایر  نیمضت 2.800.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینارمع  روما  یگنهامه  تنواعم  ناتسزوخ  یرادناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
یرادناتسا تسارح  هناخریبد  لوا  هقبط  ناتسزوخ -  یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  هیناما -  زاوها -  : سردآ لیوحت 

ناتسزوخ یرادناتسا  ینارمع  روما  یگنهامه  تنواعم  رتفد  ناتسزوخ - یرادناتسا  نیطسلف  نابایخ  - هیناما زاوها -  سردآ  ییاشگزاب 
تاعالطا یروانف  تیریدم  - ناتسزوخ یرادناتسا  نیطسلف  نابایخ  هیناما - زاوها -  : هصقانم دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 

ناتسزوخ یرادناتسا  تلود  هکبش  یزاجم و  یاضف  تینما 

06133360566 - 06133360 - 21 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قارشا یکال  میس  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TGH-1401-013 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/06/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  ( UTM  ) تادیدهت هچراپکی  تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 4533158448 دک  کالپ 38 ، هب 1 ، زور  نابایخ  ، ریت نابایخ  قارشا ،)  ) کی هرامش  یتعنص  کرهش  ناجنز ،  :: سردآ سردآ

32221270-024 :: نفلت :: www.iran-transfo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5619179Sensys دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 13)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاسرا5619195 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 13) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

نلاس نلاس تاطابترا   تاطابترا وو   ریوصت   ریوصت توص ، ، توص تخاسریز   تخاسریز یزاسهب   یزاسهب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

(( UTMUTM  ) ) تادیدهت تادیدهت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن 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 34 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/atujqcte7m6y2?user=37505&ntc=5619207
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5619207?code=37505
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شاعترا 56193883 یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هناخ هیفصت  رئولب  وبروت  هاگتسد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک و5619565 زکارم  یرتم و  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع 
گنیچاپسید

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی یمومع  هصقانم  تادهعت و  ماجنا  ناوت  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  یا -  هلحرم 

1401/06/02 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 125/ج/401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619243 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 11   - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تالآریش و لاقتنا و  طوطخ  یناب  طخ  کچرق و  رهش  ( RO سوکعم زمسا   ) نک نیریش  بآ  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب و  هرهب  راک و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد بآ  تیفیک  تاشیامزآ  زا  یشخب  ماجنا  قرب و  یاه  ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اداکسا ،  یربهار  اه ، هاچ  یجنس  یبد  نکش ،  راشف  یاه  ریش  اه و  هچضوح 

نارهت ناتسا  قرش  بونج  یافبآ  حطس 
لایر دروآرب 55.470.162.396  غلبم 

تلود تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  دیاب  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 2/000/000  : دانسا دیرخ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1.795.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ زیراو  داتس ) ) کینورتکلا

یناگرزاب دحاو  نارهت -  ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  تلود -  نابایخ  تارادا  عمتجم  نیمارو -  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.nww.ir http://www.tpww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( RORO سوکعم   سوکعم زمسا   زمسا  ) ) نکنک نیریش   نیریش بآبآ   هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   راک   راک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 34 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات  رثکادح  خیرات 1401/5/31  زا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619368 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  اه  ور  بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگ  دک  بالضاف و  یروآ  عمج  هکبش  یوشتسش  یرتموئدیو و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هطباض 677 

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  یتایلمع  هدودحم  رد  دادرارق  غالبا  خیرات  زا  لاسکی  تدم  فرظ  : ءارجا لحم  تدم و 
لایر دروآرب 11.949.797.700  غلبم 

لوبق ای  در  رد  هصقانم  هدننک  رازگرب  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 828.493.931  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رازگ  هصقانم  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://t4ww.tppww.ir tender.nww.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  هارمه  هب  یا  هلحرم  کی  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005420000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم  10:00 تعاس :  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619388 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت بونج  هناخ  هیفصت  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  947.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

مشش هشیدنا  شبن  هشیدنا ، نابایخ  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

02188435961 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02188409194 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف طوطخ   طوطخ یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   بویع   بویع یراذگ   یراذگ دکدک   وو   بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یوشتسش   یوشتسش وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
اهاه ورور  

66

هناخ هناخ هیفصت   هیفصت رئولب   رئولب وبروت   وبروت هاگتسد   هاگتسد شاعترا  33   شاعترا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تهج   تهج نیالنآ   نیالنآ تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 34 ھحفص 7 
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ناهفصا قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40114068 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دور هدنیاز   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619487 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم راشف  یشک  لباک  ینیمز  هتسپ  یزاس ، هنیهب  نویساموتا و  تیلباق  اب  طسوتم  راشف  یاهولبات  بصن  دتنام ،  دپ  ینیمز و  یاه  تسپ  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 4 قرب  روما  هدودحم  رد  ییاوه  فیعض  راشف  یاه  هکبش  راتخاس  حالصا  ینیمز و  فیعض  و 

لایر   1.217.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درک دهاوخ  لمع  نوناق  قبط  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در  رد  ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش 

روما رتفد  هقبط 2 - هقطنم 4 - قرب  روما  داده -  هچوک ش  ییافش -  میکح  دنجخ و  لآ  لصافدح خ  شورس -  ناهفصا   :: سردآ سردآ

زکرم 32299001 و   - 32299313 یناریما  - یاقآ   031  - 32241153 :: نفلت نفلت
مان 88969737 و 851 تبث  رتفد  سامت 02141934 و 

https://www.eepdc.ir http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir www.tender.tavanir.org.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناردنزام و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

پاچ هیحالصا  یفیک - یبایزرا  اب  هارمه  هلحرم  کی  هیحالصا -  :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود لوا و  تبون  هدش 

1401/06/01 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 - 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  خروم 1401/6/1  تعاس 9  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم 15:35عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619565 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک   سار   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهلاس رد  ناردنزام  یا  هقطنم  قرب  تکرش  گنیچاپسید  لرتنک و  زکارم  یرتم و  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401-1402

لایر هیاپ 550.552.842.883  تمیق 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  لقادح 4  هبتر  اب  ورین  هتشر  یهاوگ  نتشاد  تکراشم  تروص  هب  روضح  تروص  رد  ورین  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر رد  هبتر 5  لقادح  هئارا  تکراشم  بلاق  رد  رگید  راکنامیپ  هب  تارباخم  گنیچاپسید و  شخب  یراذگاو  تروص  رد  انمض  تسیمازلا  تکراشم  یاضعا  یارب 

هرادا زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا  تسیمازلا - مود  تسد  راکنامیپ  اب  هدننک  تکرش  طسوت  روکذم  شخب  یارجا  تهج  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و 
یکناب همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 17.011.056.858  تنامض  تسیمازلا -  ییاشگزاب  نامز  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

 ...  ... وو نویساموتا   نویساموتا تیلباق   تیلباق اباب   طسوتم   طسوتم راشف   راشف یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن دتنام ،  ،  دتنام دپدپ   وو   ینیمز   ینیمز یاه   یاه تسپ   تسپ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 88

گنیچاپسید گنیچاپسید وو   لرتنک   لرتنک زکارم   زکارم وو   یرتم   یرتم هلت   هلت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس اهتسپ ، ، اهتسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریبات تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619374 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور   - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  رازگرب  ازجم  روطب  ار  لیذ  تاصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش  کالما  اب  رتاهت  دصرد  تروصب 100  دهشم  داوجلا  باب  هژورپ  هاشنامرک و  ناتسب  قاط  یرادا  یراجت  عمتجم  هژورپ  گنس  عبرمرتم  دودح 8000  دیرخ  - 

دقن  تروصب  هاشنامرک  ناتسب  قاط  هژورپ  نت  نیرک 12  روات  هاگتسد  کی  دیرخ  - 
تکرش  کالما  اب  رتاهت  دصرد  تروصب 100  هاشنامرک  ناتسب  قاط  هژورپ  ینامتخاس  حلاصم  دیرخ  - 

ناریبات تکرش  کالما  اب  رتاهت  دصرد  تروص 100  هب  دهشم  داوجلا  باب  نامتخاس  هژورپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  تازیهجت و  تخاس  هیهت و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 23  دیرفآدرگ  عطاقت  یلامش  تخدنیس  نابایخ  یبرغ  یمطاف  نابایخ  نارهت  تکرش  یزکرم  رتفد  سردآ   :: سردآ سردآ
رتنس )  یتیس  ناتسب (  قاط  یرادا  یراجت  عمتجم  نایسراپ  لته  بنج  یدوریش  دیهش  راولب  یروشک و  دیهش  راولب  عطاقت  هاشنامرک  سردآ 
داوجلا باب  نامتخاس  هژورپ  ناریا  لته  بنج  وگزردنا 16 و 18  نیب  وگزردنا  نابایخ  یورسخ  هارراهچ  سدقملا و  تیب  نادیم  نیب  دهشم  سردآ 

یلخاد 214 و 09014440896  4-02188638031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس وو   هیهت   هیهت هژورپ -  -  هژورپ نتنت     1212 نیرک   نیرک روات   روات هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یرادا -  -  یرادا یراجت   یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ گنس   گنس عبرمرتم   عبرمرتم   80008000 دودح   دودح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نامتخاس نامتخاس هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت

1010
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وردوخ سراپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچ 1401/05/26هرامش زور  تیاغل  خیرات 1401/05/18  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
رصع تیاغل 15  حبص  تعاس 9 

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز هیرشن 28190  هرامش  خروم 1401/06/01  هحفص 12  رد  جردنم  وردوخ  سراپ  تکرش  هرامش 06-1401  یمومع  هصقانم  دیدمت  یهگآ  رد  یهگآ : : *** یهگآ حرش   حرش
.ددرگ  یم  حالصا  یلیطعت  مایا  زجب  رصع ) تیاغل 15  حبص  تعاس 9   ) هبنش 1401/06/05 زور  تیاغل  خروم 1401/05/31  هبنشود  زور  زا  دانسا  تفایرد 

وردوخ  سراپ  تکرش  حطس  رد  قرب  یاه  تسپ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هژورپ  - 1
کارتفیل  زاگ  یاهردنلیس  ریمعت  تست و  راکنامیپ  باختنا  . 2

تکرش  یبونج  تیاس  تلاپ  کر و  هطوحم  تلافسآ  یزاسریز و  تایلمع  یارجا  -3
یاه نلاس  رد  یسکوپا  تناخض  گنر و  لار  قباطم  یزلف  ینوتب و  حوطس  یور  زایندروم  لحارم  یزاسریز و  هارمه  هب  یریگ  هکل  تروص  هب  یسکوپا  ییارجا  - 4

یدیلوت 
یلیمکت هیفصت  متسیس  ثادحا  اب  زکرمتم  گنر  نلاس  رد  هیفصت  بالضاف  یجورخ  باسپ  زا  ددجم  هدافتسا  هژورپ  - 5

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر  دیرخ 500/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

کیتسجل یسدنهم و  تامدخ  دیرخ  هرادا  تامدخ ، دیرخ  یناگرزاب  تنواعم  هزوح  وردوخ ، سراپ  تکرش  جرک ،  صوصخم  هداج  رتمولیک 9  نارهت ،  :: سردآ سردآ

48914527 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارتفیل کارتفیل زاگ   زاگ یاهردنلیس   یاهردنلیس ریمعت   ریمعت وو   تست   تست راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا -- قرب قرب یاه   یاه تسپ   تسپ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
...و ...و هطوحم   هطوحم تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا - - 

1 11 1
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سراف یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000019000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچ 1401/6/2هرامش حبص  تعاس 10  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
11:00 تعاس :  تیاغل 

عولط  :: عبنم 11:30عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619533 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS ءاقترا - UPS قیرط زا  یزکرم  هرادا  عطق  لباق  ریغ  قرب  نیمات  اهنامتخاس - یلخاد  قرب  نیمات  هکبش  حالصا  روظنم  هب  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ترا هاچ  یارجا  تازیهجت و  نیمات  یرادا - یاهنامتخاس  رد  قیرح  رادشه  متسیس  بصن  هیهت و  تعاس -)  4  ) نابیتشپ یرطاب  نیمات  هارمه  هب   KVA 100 هب دوجوم 

مها  ریز 4  تمواقم  اب  یزکرم  هرادا  نامتخاس  هس  رد  طوبرم  گنیر  و 
سراف  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیاپ 4  لقادح  اب  ورین  هتشر  رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,702,768,078 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   936,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:30 تعاس : 1401/12/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  مرا - نابایخ  زاریش -  ، 7143684855 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

07132250702 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010530 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات  خیرات 1401/6/1  زا   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هژورپ  گنیتنام -  لیویس -  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 2.000.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همانتنامض 350.000.000  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: 81718113 و 09128009692 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهنامتخاس اهنامتخاس یلخاد   یلخاد قرب   قرب نیمات   نیمات هکبش   هکبش حالصا   حالصا روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

گنیتنام گنیتنام لیویس -  -  لیویس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010511 - 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  تست  یدنب و  هتسب  تامدخ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیزه کناب -  تسپ  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد 

:: سردآ سردآ

تالاوس 81717828 نیمات  هریجنز  دحاو   81717707 - 09123276277 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: mohsen.manafi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش  بونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یاه  هاگتسیا   PTN یرون لاقتنا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5619159Data center container(4 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5619179Sensys دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 13)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاسرا5619195 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 13) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت تست   تست وو   یدنب   یدنب هتسب   هتسب تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

لکلک هرادا   هرادا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا   PTNPTN  یرون یرون لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1515
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نلاس5619207 تاطابترا  ریوصت و  توص ، تخاسریز  یزاسهب  تازیهجت  دیرخ  هحفص 4)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسیا5619290 ماکلت  هژورپ   CCTV هتسب هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تادیدهت5619333 هچراپکی  تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
(UTM)

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شاعترا 56193883 یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هناخ هیفصت  رئولب  وبروت  هاگتسد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک و5619565 زکارم  یرتم و  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع 
گنیچاپسید

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم ییاشگزابعبنم زور  تعاس 8:30   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619195 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزوح امن  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، - 

نارهت  ناتسا  یظافحتسا 
رهش  میسن  نارهت  یالاک  هنایاپ  هناخ  هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و  هیهت و  - 

دنوامد  هوکزوریف و  یاه  ناتسرهش  تالآ  نیشام  هنایشآ  ثادحا  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدزاود هدزاود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ، ، هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمات   نیمات وو   یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هناخ هناخ هیفصت   هیفصت قلعم   قلعم یایدم   یایدم گنیکپ   گنیکپ لاسرا   لاسرا وو   دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت امن -  -  امن کیفارت   کیفارت هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات

1616
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون  دیدمت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات  رثکادح   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  برجم  طیارش و  دجاو  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ریز  عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Sensys دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  - 

هیاپ 5 لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  لایر - هدرپس 1.800.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاوگ هئارا  ای  تعنص و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  اب  ورین  هتشر 

ای هژیو  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 3  لقادح  ای  ینابیتشپ  تمدخ  هتشر  هبتر 3  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم 
نامزاس زا  هرداص  اهرازبا  متسیس و  هیاپ ،  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هئارا و  هتشر  هبتر 5  لقادح  ای  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هتشر  هبتر 4  لقادح 

تکرش هدرپس  غلبم   - هصقانم عوضوم  اب  طبترم  ناینب  شناد  یاه  تکرش  یتلود و  یاه  تکرش  نارهت  یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب  روشک  هجدوب  همانرب و 
دک یلامش  رگراک  نبایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  ربتعم و  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هصقانم  رد 

نارهت کیفارت  لرتنک  تکرش  مان  هب   477
لرتنک تکرش  مان  هب  دک 477  یلامش  رگراک  نابایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700811140964  هدرپس  باسح  هب  لایر  غلبم 3.000.000  زیراو  زا  سپ  دانسا  دیرخ 

نارهت  کیفارت 

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

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

 - 89186030-88972891 :: 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

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

ناوخارف یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/104 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زا 1401/05/30   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ملق   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619403 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرهمار ناهبهب -  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SensysSensys دنرب   دنرب زاجم   زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

یلصفم یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818
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ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یلا 2001001173000052  2001001173000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  زور  تدم 7  هب   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسدرک یگن  هد   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  زور  تدم 14  هب   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619480 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/06/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ات 22/01/73 و 73/00/73 هرامش 19/01/73  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نویلیم  نیمضت 690  لایر -  13,789,000,000 یلام :  دروآرب  عوطقم ) تروصب   ) ناتسدرک ناتسا  یاه  ناتسرهش  لاس 1401  یرادهار  زاین  دروم  کمن  نیمات  - 

راجیب ناتسرهش  حاغآ  پوت  ولنایب -  ییاتسور  هار  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - 
ناتسدرک ناتسا  یلامش  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاه  هار  یریگ  هکل  - 

ناتسدرک ناتسا  یلامش  یاه  ناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاه  هار  یریگ  هکل  - 
ناماروا دابآورس - روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  یریگ ، هکل  - 

نیماضت ریاس  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

این کلم  مویداتسا  یوربور  ناتابکا  هارراهچ  جدننس   :: 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619532 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هژورپ 14.583.500.000  دروآرب  غلبم 

اهداهنشیپ رابتعا  تدم  .دنشاب  هتشاد  ار  تراجت  ندعم  تعنص  نامزاس  زا  طبترم  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  یتسیاب  امتح  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  دیدمت  لباق  رگید  هام  ود  یارب  رابکی  نینچمه  دشاب و  ربتعم  لیوحت  خیرات  زا  هام  ود  تسیابیم 2 

یرادرهش هر - )  ) ماما نادیم  ملیدردنب -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

33999818 و 33191893  - 41914-121  - 07733241026 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5619195 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 13) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

..و ..و یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا یاه   یاه هار   هار یریگ   یریگ هکل   هکل ییاتسور - - - - ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب کمن -  -  کمن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919

یبناج یبناج تامزاول   تامزاول وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ 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 34 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامسآ روشک  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SMITH HICAN6040I لدم  X-RAY یسرزاب کمک  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: iaa.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5619195 تینما  نیمات  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یاه  هژورپ  یراذگاو 
هیهت و امن -  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

هناخ هیفصت  قلعم  یایدم  گنیکپ  لاسرا  دیرخ و 

هحفص 13) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسرزاب یسرزاب کمک   کمک هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 34 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pypuabfxma9ra?user=37505&ntc=5619382
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5619382?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رجف طابترا  ناهج  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش یلا  خروم 1401/06/05  هبنش  زور  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16:00 تعاس 08:00  زا  خروم 1401/06/06 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16:00 د  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/16

5619290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ زاگ  قیرزت  دیدج  هاگتسیا  ماکلت  هژورپ   CCTV هتسب دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

مان هب  دک 1944  نارادزرم  راولب  هبعش  هپس  کناب  هرامش 5151718038005  یراج  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 2,000,000  هب  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رجف طابترا  ناهج  هسسؤم  ییارجا  دحاو  متاخ -  هاگرارق 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ ، هنیزه 

اهدادرارق روما  یقوقح و  تیریدم  دحاو 1 ، لوا ، هقبط  کالپ 28 ، کلام ، نابایخ  یاهتنا  یرفعجروپ ، دیهش  نابایخ  نارادزرم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 131  44226200 :: 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0020706 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود ریمعت  رازبا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5619179Sensys دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 13)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شاعترا 56193883 یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هناخ هیفصت  رئولب  وبروت  هاگتسد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هاگتسیا هاگتسیا ماکلت   ماکلت هژورپ   هژورپ   CCTVCCTV  هتسب هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

نیبرود نیبرود ریمعت   ریمعت رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 34 ھحفص 17 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یبناج5619532 تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 13)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012023 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/24 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیالنآ متسیس  تست -  تازیهجت  نویساربیلاک  یرادهگن و  ، ریمعت ناونع : 

14012023 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/09/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیالنآ نیالنآ متسیس   متسیس تست -  -  تست تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 34 ھحفص 18 
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادنتسم اهب و  مالعتسا  قباطم  یچاتیه +  یتاواگم  نیبروت 25   AVR متسیس هب  طوبرم   VCMI ژاتلو لرتنک  تراک  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ + 

1101092416000281 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MEGGITT هدنزاس عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  لوژام  دربراک   IOCN یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 
ایدنآ نیمات  ورشیپ 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  تسویپ  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشپ  ًافطل  تسویپ /  تادنتسم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لیوحت  نامز  رد  الاک  دک  ناریا  هئارا.دیریگب  سامت  ینابرهم   / یهاپس یاقآ  هرامش 071-52112718  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112712-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تادنتسم تادنتسم وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم یچاتیه +  +  یچاتیه یتاواگم   یتاواگم   2525 نیبروت   نیبروت   AVRAVR متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم   VCMIVCMI ژاتلو   ژاتلو لرتنک   لرتنک تراک   تراک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ +  +  تسویپ

2525
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F BAILEY DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002456 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   TU810V1 لدم  DCS لاتیجید یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

نایناریا نوتفن 
ددع 5 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعتو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000082 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339004-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BAILEY DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMBAILEY DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM  - - لاتیجید لاتیجید یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2626

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعتو   تاریمعتو ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BUCHHOLZ RELAY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000211 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LUTC0501 لدم روتوم  تظافح  لرتنک و  تازیهجت  ینایرج  رمروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  حرش  کالم  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

BUCHHOLZ RELAYBUCHHOLZ RELAY ناونع : : ناونع 2828
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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد قیرح و  مالعا  هتسبرادم ، متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000053 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاوها  سراپنایک  یبرغ  راک خ 2  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384907-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004911 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   Bell Sounder cw Cover لدم  db 109 تقرس مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/07/30 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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگدزد ریگدزد وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا هتسبرادم ، ، هتسبرادم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2929

dbdb  109109  تقرس تقرس مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 3030
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یتعنص  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004912 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/30 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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010530-02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 00:00هرامش هبنش  هس   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هژورپ   PDP 3 PHASE لیویس تازیهجت  دیرخ  تمیق  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500.000  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 150.000.000  تنامض  غلبم 

:: سردآ سردآ

09128009692 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا یتعنص   یتعنص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3131

PDP 3 PHASEPDP 3 PHASE  لیویس لیویس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3232
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-14010530 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش رویرهش 1401   1 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 رویرهش 1401   7 هبنشود ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم رویرهشعبنم  7 هبنشود ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00  1401

5619161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هژورپ  - لیویس تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 290,000,000 همانتنامض : غلبم  - 500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

نفلت 81718113 و هرامش  هب  یقداص  مناخ  راکرس  : یناگرزاب تالاوس   :: نفلت نفلت
هارمه 09128009692 هرامش 

:: 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

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5619230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت هکبش و  تازهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000052 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت  هکبش و  تازهجت  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا زاین  تسویپ  تسیل  قبط 

دریذپیم تروص  یعقاو  راک  ماجنا  زا  دعب  تخادرپ 
یبرغ سراپنایک  نابایخ 2  زاوها  راک  لحم 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384907-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیویس لیویس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

نفلت نفلت وو   هکبش   هکبش تازهجت   تازهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  افرص  هدوب و  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  اهدراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ربتعم  هلاس و  کی  یتناراگ  هئارا 

1101095060000017 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   D4 1.6tb SAS Fast Vp 25×2.5 SSD لدم  TB 1/6 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ یزادرپ  هداد  طابترا  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   VNXB6GSDAE25F لدم رژولکنا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   D3-2S12FX-800 لدم  GB 800 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  تازیهجت  لک  یروف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  زیراو  رادیرخ  هب  ییاهن  دات  تست و  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ 

.دشاب یم  یمازلا  هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  ای  یتارباخم  یا و  هنایار  هداد  هکبش  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  هئارا 
یلخاد 403  88510910

1559615613 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یدرورهس ، هشیدنا و  نیب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هئارا هئارا .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   افرص   افرص وو   هدوب   هدوب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اهدراه   اهدراه وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ربتعم   ربتعم وو   هلاس   هلاس کیکی   یتناراگ   یتناراگ

3535
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاس هریخذ  طبار  لوژام  ناونع : 
14011828 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/08/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رتور (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003551000046 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9/3945 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب دیسررس 1403/11/15 و   ( 010 ازخا (  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنارخ  دانسا  تروصب  اهتخادرپ  هیلک  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگن  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  اذل  دیدرگ  دهاوخ  تخادرپ  لک  هرادا  نیا  طسوت  دیرخ  تردق  ظفح  .2

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  لیمکت ، یتسویپ  یاه  مرف 

دک ناتسا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یتعیرش ناتسرامیب  یوربور  - تخبکین هار  راهچ  زا  دعب  - الاب غابراهچ  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8163813941 یتسپ : 

36613190-031  ، 36611074-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36644631-031 :: 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

زاس زاس هریخذ   هریخذ طبار   طبار لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636

 ( ( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رتور (  (  رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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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

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

نیالنآ5619474 متسیس  تست -  تازیهجت  نویساربیلاک  یرادهگن و  هحفص 18)ریمعت ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5619585BAILEY DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM  - لاتیجید یطابترا  هحفص 18)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5619723 زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعتو  هحفص 18)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000238 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یزادنا  هار  بصن و  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .دنیامرف  لصاح  سامت  هامش 09038340910  هب  سانشراک  اب  یراذگرا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - زور ات 15  یزادنا  هار  بصن و   . تسا هدننک  نیمات 

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: 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

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 34 ھحفص 27 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000195 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 34 ھحفص 28 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fix Dome Camera نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000046 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینف و تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  - 

/ ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  ، رد  هدش  هیارا  یلیمکت  تاحیضوت 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  25 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  ، رد  هدش  هیارا  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  / هدننک

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

Fix Dome CameraFix Dome Camera نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 34 ھحفص 29 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fix Bullet Camera نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000045 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینف و تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  - 

/ ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  ، رد  هدش  هیارا  یلیمکت  تاحیضوت 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  15 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  ، رد  هدش  هیارا  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  / هدننک

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

Fix Bullet CameraFix Bullet Camera نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 34 ھحفص 30 
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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 " ) " ) 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

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fix Dom Camera نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000048 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینف و تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  - 

/ ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  ، رد  هدش  هیارا  یلیمکت  تاحیضوت 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  15 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  ، رد  هدش  هیارا  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  / هدننک

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

ریگدزد5619252 قیرح و  مالعا  هتسبرادم ، هحفص 21)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5619652db 109 تقرس مالعا  هحفص 21)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا5619723 زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعتو  هحفص 18)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هاگتسیا5619290 ماکلت  هژورپ   CCTV هتسب هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Fix Dom CameraFix Dom Camera نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

روات5619374 هاگتسد  کی  دیرخ  یرادا -  یراجت  عمتجم  هژورپ  گنس  عبرمرتم  دودح 8000  دیرخ 
قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  تازیهجت و  تخاس  هیهت و  هژورپ -  نت  نیرک 12 

نامتخاس هژورپ 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

راکنامیپ5619395 باختنا  - قرب یاه  تسپ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هژورپ 
...و هطوحم  تلافسآ  یزاسریز و  تایلمع  یارجا  کارتفیل -  زاگ  یاهردنلیس  ریمعت  تست و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ریگدزد5619252 قیرح و  مالعا  هتسبرادم ، هحفص 21)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5619652db 109 تقرس مالعا  هحفص 21)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5619179Sensys دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 13)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا5619797 یتعنص  هحفص 21)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

ریگدزد5619252 قیرح و  مالعا  هتسبرادم ، هحفص 21)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریگدزد5619273 هحفص 27)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000044 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیمات هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  زاس  هریخذ  هاگتسد  زاین  دروم  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  - 

/ ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  رد  هدش  هیارا  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  / هدننک
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  زاس  هریخذ  هاگتسد  زاین  دروم  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  رد  هدش  هیارا  یلیمکت  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  / هدننک نیمات 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5619262 ناریا  زا  افرص  هدوب و  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  اهدراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  نیمات 
دشاب یم  یمازلا  ربتعم  هلاس و  کی  یتناراگ  هئارا  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 23) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس5619407 هریخذ  هحفص 33)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  "  " 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

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

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هریگتسد لفق و  هب  زهجم   ) یزلف قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091990000178 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هیمورا برد  کیلچ  ارودلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارودلآ  یتراجت  مان   114x218 cm داعبا یدالوف  سنج  لدم 3100011  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  ( تفن رابنا  - نارهت هداج  - نامرک ) الاک لیوحت  لاسرا و  هنیزه  / دسرب یضاقتم  دحاو  دیئات  هب  یتسیاب  الاک  / لخاد تخاس  درادناتسا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این هدوتس   09131795894 الاک / لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60 تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات 

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: 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

5619675( هریگتسد لفق و  هب  زهجم   ) یزلف قیرح  دض  تقرس و  دض  هحفص 34)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( هریگتسد هریگتسد وو   لفق   لفق هبهب   زهجم   زهجم  ) ) یزلف یزلف قیرح   قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 34 ھحفص 34 
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