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

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • --

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

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 18 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 13

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 2 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 17

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

( 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 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

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 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  بعش  تیریدم  ناریا  تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش تعاس 8  زا  خروم 1401/6/5  زا  دانسا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم ات  یراک ) زور   5  ) 15

یمالسا یروهمج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهافر یرادا  نامتخاس  یاه  UPS یربراک شزومآ  هام و  یتناراگ 24  لیوحت ، تست و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بسانم و یاه  تنیباک  هارمه  هب  یرطاب  هعومجم   4 نآ ، اب  طبترم  یاهولبات  یا ، هفرح  هدر   UPS, ددع یزادنا 4  هار  بصن و  نیمات ، : هصقانم عوضوم  رصتخم  حرش 

رمعلا مادام  سنسیال  اب  گنیروتینام  رازفا  مرن  یطابترا و  یاه  لباک  هیلک 

تارداص کناب  تاکرادت  هریاد  مانب  باسح 0101809709007  هب  زیراو  لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  غلبم  لایر -  نیمضت 8.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه  ناتسزوخ -  بعش  تیریدم 

تاکرادت  هریاد  مود  هقبط  ناتسزوخ  تارداص  کناب  نیدهاجم ، یسراف و  ناملس  نیب  ظفاح )  ) یوسوم دیهش  نابایخ  زاوها ، : هصقانم دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یمومع طباور  هناخریبد و  هریاد  لوا  هقبط  ناتسزوخ ، تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ، نابایخ  زاوها ، : اهتکاپ لیوحت 

( یرادا یلام و  نواعم  رتفد   ) تالماعم هتیمک  رتفد  لوا ، هقبط  ناتسزوخ ، تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ، نابایخ  زاوها ، ج :)  ) تاکاپ ییاشگزاب 

:: 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

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/20هرامش خیرات 1401/06/1  زا   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم حبصعبنم تعاس 9   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یلم  کناب  مور ) رواپ  هاگورین   ) رتنس اتید  ییارجا  تایلمع  یکیناکم و  یقرب و  تازیهجت  نیمأت  یحارط و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هبتر 3  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلم کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهافر یهافر یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه UPSUPS یربراک   یربراک شزومآ   شزومآ وو   هام   هام یتناراگ  2424   یتناراگ لیوحت ، ، لیوحت وو   تست   تست یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

رتنس رتنس اتید   اتید ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   یحارط   یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 18 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

رهشون یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092572000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622013 :: هرازه هرازه :: 1401/06/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشون  رهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  ییایفارغج GIS و  هداد  هاگیاپ  داجیا  کالما -  یزیمم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشون  رهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  ییایفارغج GIS و  هداد  هاگیاپ  داجیا  کالما -  یزیمم  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
60,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دات دروم  فانصا و ...  کالما ،  یزیمم  تتباب  تکرش  طسوت  هک  تامدخ  یاهب  لحم  زا  تکرش  یاه  تیعضو  تروص  تبسن  هب  تخادرپ  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگیم تخادرپ  دشاب  دمآرد  دحاو  لوئسم  یزاسرهش و  ینف و  رتفد  دحاو  لوئسم 
.دشاب  یم  هام  ره  رد  هدش  تشادرب  یاه  هدنورپ  دادعت  ساسارب  تیعضو  تروص  تخادرپ 

19:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشون یرادرهش   ، 4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هچراپکی )  یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 ت - 68 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات  دانسا   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 17عبنم ات  دانسا   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622193 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور   - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یغالبا یاه  یلامونآ  رد  هطقن ) رازه  تشادرب 5   ) یجنس ینارگ  و  هطقن ) رازه  تشادرب 60   ) یجنس سیطانغم  کیزیفوئژ  تامدخ  تایلمع و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فلتخم یاهناتسا  رد 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ..  نیمضت 2.450.000.000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکارتشا5622170 رتوکسا  یقرب و  روتوم  تامدخ  هدننک  هئارا  یاه  تکرش  هحفص 7)ییاسانش  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کالما کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

ردرد هطقن ) ) هطقن رازه   رازه   55 تشادرب   تشادرب  ) ) یجنس یجنس ینارگ   ینارگ وو   هطقن ) ) هطقن رازه   رازه   6060 تشادرب   تشادرب  ) ) یجنس یجنس سیطانغم   سیطانغم کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تامدخ   تامدخ وو   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
فلتخم فلتخم یاهناتسا   یاهناتسا ردرد   یغالبا   یغالبا یاه   یاه یلامونآ   یلامونآ
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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 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/553m9ct2tr6uv?user=37505&ntc=5622013
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5622013?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qsru5j496capw?user=37505&ntc=5622193
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5622193?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  هس  رثکادح  یلا  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 10عبنم ات  دانسا  میلست   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622165 :: هرازه هرازه خروم 1401/6/19دکدک   تعاس 10:30  فلا و ب و ج  تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جلگنس رالات  هعومجم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رهش  نارهت -  ناتسا  : هژورپ یارجا  لحم 

لایر  دروآرب 12.770.697.264 
هام تایلمع 6  یارجا  تدم 

همانیهاوگ نتشاد  یزکرم -  کناب  باسح 140481  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 638.534.864  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  نارهت  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  زا  تیحالص  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  هیاپ 5  اب  تیحالص 

ترازو تاسلج  نلاس  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/704 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622255 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

server قاتا قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هصقانم 4  عوضوم  یارجا  تدم  - 

لایر  هصقانم 1.130.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم  دانسا  رد  هدش  مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو  یکناب -  همانتنامض 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  یوس  زا  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  یراکنامیپ  - تیحالص  همانیهاوگ 

ینابیتشپ یرادا و  تیاس  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر )  ) ینیمخ ماماردنب  سردآ  هب  نایوگدنت  دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

72782-061521 :: نفلت :: https://teder.stpc.ir www.stpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

serverserver  قاتا قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ 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 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناگنس نایسراپ  لاپا  یندعم  یتعنص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

OP/275/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  ویوورکام  ویدار  یرون و  ربیف  قیرط  زا  رادیاپ  طابترا  یرارقرب  تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 2/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اراد  ار  هبتر 4 ) لقادح   ) روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  کیتامروفنا ) ای  یراکنامیپ  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  تکرش 

021-26743918: نفلت تالماعم ، نویسیمک  هناخریبد  لوا ، هقبط  کالپ 43 ، یبرغ ، متسیب  نابایخ  یلامش ، همالع  نابایخ  جاک ، نادیم  دابآ ، تداعس  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یفراع یسدنهم  یاقا  بانج   09122340565 :: نفلت :: COMMISSION.OPALPARSIANSANGAN@GMAIL.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

رتنس5621918 اتید  ییارجا  تایلمع  یکیناکم و  یقرب و  تازیهجت  نیمأت  یحارط و  هحفص 4)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکارتشا5622170 رتوکسا  یقرب و  روتوم  تامدخ  هدننک  هئارا  یاه  تکرش  هحفص 7)ییاسانش  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینارگ5622193 و  هطقن ) رازه  تشادرب 60   ) یجنس سیطانغم  کیزیفوئژ  تامدخ  تایلمع و  ماجنا 
فلتخم یاهناتسا  رد  یغالبا  یاه  یلامونآ  رد  هطقن ) رازه  تشادرب 5   ) یجنس

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون یرون ربیف   ربیف قیرط   قیرط زازا   رادیاپ   رادیاپ طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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 18 ھحفص 7 
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یلامش ناسارخ  یتعنص  یاه  کرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001130000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621982 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک اب  فیعض  راشف  هکبش  رتم  زافکت 16+25*2 و 7500  رادهگندوخ  لباک  اب  فیعض  راشف  هکبش  رتم  ثادحا 1000 یرتم و  هیاپ 9  ددع  بصن 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالآ قاری  یسم و  میس  یزاگ و  غارچ  هلک  ددع  یروآ 240  عمج  تاو و  ینابایخ LED 80و100و120  غارچ  ددع  بصن 257  زاف 25+25+35*4 و  هس  رادهگندوخ 

ناوریش  یتعنص  کرهش  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  هکبش  دوجوم 
یلامش  ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص کرهش  رباعم  ییانشور  هکبش  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 550,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   917,300,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

248 الپ - ینامرک یاضر  ازریم  نابایخ  - درونجب - یلامش ناسارخ   ، 9414965399 یتسپ :  دک  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  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

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003740000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621991 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  لامش  یاهروحم  یشک  طخ  یارب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا لامش  یاهروحم  یشک  طخ  یارب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,578,750,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 88

یاهروحم یاهروحم یشک   یشک طخطخ   یارب   یارب یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 8 
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اضرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093603000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622020 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  شرف  کولب  دیرخ  هصقانم  لوا  هلحرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شرف کولب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اضرهش یزکرم  یرادرهش   ، 8614813111 یتسپ :  دک  اضرهش ،  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

یلامش ناسارخ  یتعنص  یاه  کرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001130000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622034 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ثادحا عطقم 120 و  حطس  هب   CC رادشکور موینیمولآ  میس  رتم  یشک 1700  میس  یرتم و  هیاپ 9 ددع  بصن 31  یرتم و  هیاپ 12 ددع   36 بصن یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن 91 زاف 25+25+35+35*3 و  هس  رادهگندوخ  لباک  اب  فیعض  راشف  هکبش  رتم  زاف 16+25*2 و 350 کت  رادهگندوخ  لباک  اب  فیعض  راشف  هکبش  رتم  1300

طسوتم و راشف  هکبش  لیمکت  تهج   fox موینیمولآ میس  رتم  یرتم و 700  هیاپ 12  دع  یروآ 3 عمج  یرتم و  غارچ 2  وزاب  اب  تاو   LED 80 ینابایخ غارچ  ددع 
کدیب  یتعنص  کرهش  فونص  رباعم  ییانشور 

یلامش  ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص کرهش  رباعم  ییانشور  هکبش  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 550,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   778,100,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 248 - ینامرک یاضر  ازریم  نابایخ  - درونجب - یلامش ناسارخ   ، 9414965399 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  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

رهش رهش حطس   حطس شرف   شرف کولب   کولب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور وو   طسوتم   طسوتم راشف   راشف هکبش   هکبش لیمکت   لیمکت 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 9 
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نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش راشتنا  زا  سپ  یراکزور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5622170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یکارتشا  لقن  لمح و  هزوح  رد  یراذگ  هیامرس  روظنم  هب  دنمشوه  یکارتشا  رتوکسا  یقرب و  روتوم  تامدخ  هدننک  هئارا  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  نارهت  رهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مراهچ هقبط  کالپ 133 ،  یناقلاط ، نابایخ  زا  لبق  یلامش ، رهشناریا  نابایخ  دنز ، ناخ  میرک  نابایخ  نارهت   :: 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلم شیور   :: عبنم :: 1401/06/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622222 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار لیذ  حرش  هب  ماظتنا )  نادیم  ات  جارعم  نادیم  لصاف  دح  هاگدورف  نابایخ  یراولد و  یلعسیئر  نابایخ   ) یزادرپرون مالقا  دیرخ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلک زا  اذل  دیامن ، راذگاو  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  طبریذ  یاه  نامزاس  زا  هطوبرم  طیارش  یاراد  تیحالص و  دجاو  ناراکنامیپ  هب 

ددرگ  یم  توعد  دنتسه  هطوبرم  هتشر  رد  تیحالص  یاراد  هک  تیحالص  دجاو  ناراکنامیپ 
 - لایر هیلوا 14.880.410.000  دروآرب  غلبم  ماظتنا - )  نادیم  ات  جارعم  نادیم  لصاف  دح  هاگدورف  نابایخ  یراولد و  یلعسیئر  نابایخ  یزادرپرون (  مالقا  دیرخ  - 

زور دادرارق 25  تدم 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  رنب  پاچ  هنیزه  تبون و  ود  رد  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروهمج یزکرم  کناب  تراظن  تحت  یکناب  ریغ  تاسسؤم  زا  هدش  رداص  همان  تنامض  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ددرگ و ...  هئارا  کناب  تسپ  هرامش 1000181356907  هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  تکراشم  قاروا  ای  یمالسا 

نامیپ روما  هرادا  مود -  هقبط  یزکرم -  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  رهشوب -  : سردآ  :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934  - 07733340571 :: نفلت :: www.setadiran.ir Www.Bushehr.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

یکارتشا یکارتشا رتوکسا   رتوکسا وو   یقرب   یقرب روتوم   روتوم تامدخ   تامدخ هدننک   هدننک هئارا   هئارا یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1212

یزادرپرون یزادرپرون مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ 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 10 
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق  هب  هتسباو  نازاسرادیاپ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
(ص)

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 4  هب  خیرات 1401/6/5  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر مود  طخ  ثادحا  هب  طوبرم  زاوها  هیماظن  کالب  یکاخ  تایلمع  یارجا  تازیهجت و  تالآ ، نیشام  حلاصم  هیلک  هیهت  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یاهلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  زاوها  کشمیدنا 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نازاس  رادیاپ  هسسوم  یاهدادرارق  روما  تیریدم   :: سردآ سردآ
نامتخاس 18 کالپ 18  یبرغ  نابایخ 17 سراپنایک  زاوها  سردآ 

اهدادرارق روما  یلخاد 336   9-06133381007 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5622167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اجکی تروص  هب  تمیق  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ   - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف   - یضارا یراذگاو  یاه  هدنورپ  شیاپ  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هئارا 

1101000096000122 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسیل 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5749157599 یتسپ :  دک  یتسپ 57144 ،  قودنص  ساملس  هداج  رتمولیک 5  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31974189-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکاخ یکاخ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت تالآ ، ، تالآ نیشام   نیشام حلاصم   حلاصم هیلک   هیلک هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

یضارا یضارا یراذگاو   یراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ شیاپ   شیاپ وو   نکسا   نکسا 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 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e8xvnym72zzgs?user=37505&ntc=5622243
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکلاد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5622101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ت زاف 2 )  ) یکلاد رهش  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  تازیهجت و  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050102000008 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یکلاد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد 5  هدش  ناونع  طیارش  اه و  هشقن  تاحیضوت و  قبط  زاف 2 )  ) یکلاد رهش  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  تازیهجت و  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش رپ  امتح  اهب  تسرهف  ماخ  مرف 

7563116195 یتسپ :  دک  یکلاد ،  رهش  ناجزارب  ناتستشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34342038-077  ، 34343700-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34342383-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 18 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k2h2jkzb4sw2q?user=37505&ntc=5622101
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادخرچ یتسد و  یاهدننک  شوماخ  یزیمآ  گنر  زراش و  کیتاتسوریه  تست  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000409 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادخرچ یتسد و  یاهدننک  شوماخ  یزیمآ  گنر  زراش و  کیتاتسوریه  تست  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رادخرچ رادخرچ وو   یتسد   یتسد یاهدننک   یاهدننک شوماخ   شوماخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   ژراش   ژراش کیتاتسوریه   کیتاتسوریه تست   تست تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا 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/inquiries/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dq75f4fj4ph64?user=37505&ntc=5621908
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملید لکهایس  هار  روحم  ییانشور  متسیس  تهج  یزلف  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000126 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمأت ای  شورف  ربتعم  زوجم  ای  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  مالعتسا  عوضوم  یالاک 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملید  - لکهایس روحم  ییانشور  متسیس  تهج  غارچدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000127 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمأت ای  شورف  ربتعم  زوجم  ای  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  مالعتسا  عوضوم  یالاک 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار روحم   روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس تهج   تهج یزلف   یزلف هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس تهج   تهج غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ 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/vcssktfgysgkx?user=37505&ntc=5622054
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r2cvxgnxyjg92?user=37505&ntc=5622099
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5622099?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5622101 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  تازیهجت و  بصن  هحفص 12)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5622201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرت لرتنک  متسیس  یتشگنارثا -  بایغو  روضح  هاگتسد  )MB918 مجنپ دعب  سکمیات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000388 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  نیراک  یتراجت  مان   AF 20N لدم تشگنا  رثا  متسیس  هب  زهجم  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرت لرتنک  متسیس  یتشگنارثا -  بایغو  روضح  هاگتسد  )MB918 مجنپ دعب  سکمیات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشمدک ناریا 

ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  سکع  قبط 
دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ 

یگنهامه تهج  یجوسط  09176265886

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5622101 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  تازیهجت و  بصن  هحفص 12)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یتشگنارثا -  -  یتشگنارثا بایغو   بایغو روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد )) MB918MB918 مجنپ   مجنپ دعب   دعب سکمیات   سکمیات 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 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح 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

5622255server قاتا قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  تالآ  قاری  رازبا و  ، تاسلج نلاسرد  ، تقرسدض برد  ، اه قاتا  بردارجاو  بصن  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  هژورپ  لحمزادیدزاب 

09357772977 یدیهش : یگنهامه
1101000476000051 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
برغ زیهجت  انث  هدننک  هضرع  عجرم  هداس  لدم   80x200 cm داعبا مرچ  شکور  اب  ناتروا  یلپ  سنج  قاتا  یدورو  رد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

یتعارز اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   200x70 cm داعبا  PVC سنج باوخ  قاتا  رد  الاک :  مان 
ددع 106 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
راصح مرکم  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   ASAS SAN یتراجت مان   LVG200-1250 لدم هرجنپ  رد و  تالآ  قاری  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه 

دوش دیق  روتکاف  رد  ًامتح  یتناراگ  نامز  تدم 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: 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

تالآ5621871 قاری  رازبا و  ، تاسلج نلاسرد  ، تقرسدض برد  ، اه قاتا  بردارجاو  بصن  ، هحفص 17)هیهت تقرس  ( تقرس دضدض  

تالآ تالآ قاری   قاری وو   رازبا   رازبا ،، تاسلج تاسلج نلاسرد   نلاسرد ،، تقرسدض تقرسدض برد   برد ،، اهاه قاتا   قاتا بردارجاو   بردارجاو بصن   بصن ،، هیهت هیهت 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 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربراک5621905 شزومآ  هام و  یتناراگ 24  لیوحت ، تست و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ 
یهافر یرادا  نامتخاس  یاه  UPS

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " 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

5622201( ددرت لرتنک  متسیس  یتشگنارثا -  بایغو  روضح  هاگتسد  )MB918 مجنپ دعب  یاهمتسیسسکمیات  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 18 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 1 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 "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)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفاء حریق" (تعداد 1 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 "اعلام حریق" (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 "ثبت تخلف" (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 "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ضد سرقت" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 1 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)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)

