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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( 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   1919 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
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((88))

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

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

زا 19 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) 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 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 17

( 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 2  " ) 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 :
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( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4239/15/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم تعاسات 11عبنم  - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670042 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  زیربت  یرادرهش  ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  ریز  طیارش  اب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یمومع و  هصقانم 

لایر دروارب 4/040/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 202/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه  هیلک 

یشابادخدک دجسم  یوربور  هیدوصقم ، نابایخ  تعاس ، نادیم  زیربت ، رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ

35535077-041 :: 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

ریسم5669995 یامنهار  یاهولبات  یحارط  یبای و  ناکم  هژورپ  هحفص 7)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5670169 حطس  نکاما  دنمشوه  یتسپدک  کالپ و  هحفص 7)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ینامتخاس ینامتخاس وو   ینارمع   ینارمع یاهدنامسپ   یاهدنامسپ یهدناماس   یهدناماس عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس یموب   یموب رارقتسا ، ، رارقتسا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش

11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راوزبس

نارهت ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدجت  لوا  تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094564000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670168 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زااردوخ  کیفارت  لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود 

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 550.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092247000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینامحر دیهش   ) جدننس تفن  رابنا  نزاخم 1 و 2 و 4  گنیموف  گنیلوک و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  یکیناکم  تاسیسات   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768 نارهت مان  تبث  رتفد   - 33780424-087 :: نفلت نفلت
021 سامت 41934 - زکرم 

shana.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم زیهجتو   زیهجتو یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22

نزاخم نزاخم گنیموف   گنیموف وو   گنیلوک   گنیلوک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 19 ھحفص 5 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا - هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4/1401/035 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگا 1401/06/20هرامش راشتنا  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم تامازلا  مئامض و  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  رضادادرارق و  طیارش  قباطم  یداتس  یاه  نامتخاس  هکبش  چوس  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 6/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 8، زیورپ ، ) یداه  یقرش (  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،  یناشن  هب  نکسم  کناب  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
تاصقانم تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک  هناخریبد  مود ،  هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس 

262055738-75358225 :: 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

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

392-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  تعاس 14  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم تعاس 12عبنم ات  رثکادح   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670064 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب و ظقاحم  مدوم و  یرادهگن  تهج  هبعج  هاگتسد   85 مدوم ،  هاگتسد   85 تاقلعتم ،  هیلک  هارمه  هب  بایغ  روضح و  هاگتسد  بصن 135  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  قرب  ظفاحم  ددع   85

لایر دروارب 17.863.725.000 

لایر نیمضت 900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07132332353  - 1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریسم5669995 یامنهار  یاهولبات  یحارط  یبای و  ناکم  هژورپ  هحفص 7)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یهدناماس5670042 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
یرادرهش ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یداتس یداتس یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یرادهگن یرادهگن تهج   تهج هبعج   هبعج هاگتسد   هاگتسد   8585 مدوم ،  ،  مدوم هاگتسد   هاگتسد   8585 تاقلعتم ،  ،  تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   135135 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
قرب قرب ظفاحم   ظفاحم ددع   ددع   8585 وو   قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم وو   مدوم   مدوم

55

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

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

زا 19 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

لرتنک5670168 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5670169 حطس  نکاما  دنمشوه  یتسپدک  کالپ و  هحفص 7)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارواشم ییاسانش   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/07/04هرامش خیرات 1401/06/20  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم تعاس 12 و 1401/07/07عبنم  1401/07/06 خیرات زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تیحالص  یاراد  نارواشم  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  ناهفصا  رهش  رد  ریسم  یامنهار  یاهولبات  یحارط  یبای و  ناکم  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قارشا یادتبا خ  نارمچ  دیهش  لپ  هواک  رد خ  عقاو  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح   :: سردآ سردآ

یلخاد 118  03134593737 :: 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

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670001 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهبهب  ککیل - روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهبهب ککیل - روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,930,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  یئمهب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات یحارط   یحارط وو   یبای   یبای ناکم   ناکم هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

روحم روحم یلصفم   یلصفم یاهکولب   یاهکولب بصن   بصن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 19 ھحفص 7 
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میرک طابر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095377000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670017 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  رهش  حطس  یگدننار  ییامنهار و  یرهش و  رباعم  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میرک  طابر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دانسا تسویپ  یصاصتخا  ینف و  تاصخشم  حرش  هب  رهش  حطس  یگدننار  ییامنهار و  یرهش و  رباعم  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هصقانم

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/10/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

میرک طابر  یرادرهش  (- هر ) ینیمخ ماما  راولب   - میرک طابر   ، 3761953198 یتسپ :  دک  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  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

(س) ارهز تشهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تاقواعبنم رد  زور  هد  تدم  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 15/45 یرادا 

5670048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  هحورشم  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما  رهطم  مرح  هطوحم  و  س )  ) ارهز تشهب  نامزاس  هطوحم  رد  رباعم  نیدایم و  یتبسانم  یزادرپرونو و  یدنب  نیذآ 

لایر  هیلوا 20.000.000.000  دروآرب  غلبم  - 
لاسکی تدم  - 

ینف ناوت  نعت  همانیهاوگ  ندوب  اراد  دیآ -  یم  لمع  هب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  هلیسونیدب  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک هرادا  زا  ای  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  ماجنا  زاجم  فقس  یلایر و  تیفرظ  یاراد  ورین -  ای  تازیهجت  تاسیسات  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  صیخشت 
ترازو هناماس  رد  مان  تبث  هیدات  ای  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد  نارهت -  یرادرهش  یرهش  تامدخ  تنواعم  یرهش  روما  هعسوت  یزیر و  همانرب 

هدنرب هدهع  هب  ناهیک  یرهشمه و  همانزور  رد  : یهگآ هنیزه  ارهز -  تشهب  هبعش  رهش  کناب  دزن  باسح 2031  هرامش  هب  لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  غلبم  راک - 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  هدرپس 1.972.000.000  نازیم  دشاب -  یم  هصقانم 

اهدادرارق هرادا  نامزاس ، کی  هرامش  یرادا  نامتخاس  مق  نارهت ، میدق  هداج   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.beheshtezahra.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

رهش رهش رهش   رهش حطس   حطس یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار وو   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

نامزاس نامزاس هطوحم   هطوحم ردرد   رباعم   رباعم وو   نیدایم   نیدایم یتبسانم   یتبسانم وو   یزادرپرونو   یزادرپرونو یدنب   یدنب نیذآ   نیذآ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 19 ھحفص 8 
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راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670169 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  نکاما  دنمشوه  یتسپدک  کالپ و  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نویلیم  هصقانم 750  رد  تکرش  غلبم 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 
تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )

خیرات 1401/06/19 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5670168 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5670168 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رهش رهش حطس   حطس نکاما   نکاما دنمشوه   دنمشوه یتسپدک   یتسپدک وو   کالپ   کالپ بصن   بصن ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 19 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ks6hhq4tj4z3r?user=37505&ntc=5670169
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001363000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670002 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن  روپازریم  دیهش  یولیس  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یزرواشک تالوصحم  دیرخ  یناگرزاب و  تامدخ  رازاب و  میظنت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اکن  یولیس  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:15 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کی هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  بنج  یناقلاط  اولب  یراس   ، 4818749658 یتسپ :  دک  اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5670168 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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 19 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک کت  لماک  تینما  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004317000048 زاین :  هرامش 

بونج نامرک    ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هربراک کت  لماک  تینما  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  50 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861763461 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  یدازآ  نابایخ  تفریج   ، ] تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43261314-034  ، 43261321-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43261319-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک کتکت   لماک   لماک تینما   تینما شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 19 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) رلیوب یزکرم  لرتنک  متسیس  هب  طوبرم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب یتفن  هقطنم  رد  لیوحتو  دات 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094095000300 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناگرهب   ناگرهب یتفن   یتفن هقطنم   هقطنم ردرد   لیوحتو   لیوحتو دات   دات تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) رلیوب رلیوب یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ .دشاب   .دشاب یمیم  

1313

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

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

زا 19 ھحفص 12 
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(( 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

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/09/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم خرومعبنم یلا 14  تعاس 9  زا  تاکاپ   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  یزاس " هلدنگ  هناخراک  یجورخ  یاه  هلاقن  راون  یتاسیسات و  یاهلاناک  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یحارط  هرواشم   " دراد رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  مالعتسا  یرازگرب  قیرط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  اب  عمتجم و  تالماعم  نویسیمک  رتفد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاس یزاس هلدنگ   هلدنگ هناخراک   هناخراک یجورخ   یجورخ یاه   یاه هلاقن   هلاقن راون   راون وو   یتاسیسات   یتاسیسات یاهلاناک   یاهلاناک کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 19 ھحفص 13 
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باکت یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یدقن لایر  نویلیم  غلبم 500  هب  یگدننار  ییامنهار و  میارج  هدام 23  لحم  زا  هتفای  صیصخت  رابتعا  غلبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091005000004 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  باکت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ولبات هدنزاس  عجرم  نیپساک  نازاس  ولبات  یتراجت  مان   zagros0101 لدم عطاقت  رد  کیفارت  تیریدم  هنامز  ات 4  نشپآ 1  لوف  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

نیپساک نازاس  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک  نازاس 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   W 18 ناوت  TCT لدم  LED رامش سوکعم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659616 یتسپ :  دک  باکت ،  یرادرهش  بالقنا  نابایخ  باکت  ناتسرهش  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45521964-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45523959-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنامز هنامز   44 اتات     11 نشپآ   نشپآ لوف   لوف امنهار   امنهار غارچ   غارچ لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 19 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPS هاگتسد ینابیتشپ 460  یرادهگن و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000136 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  کرادم  دانسا و  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GPSGPS هاگتسد   هاگتسد   460460 ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 19 ھحفص 15 
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ناجنز یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا  رد  جردنم  طیارش  اب  قباطم  یتنیما  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ هب   ) مالعتسا

تروپ  چیئوس 8  تیابارت -  دراه 6  هکبش -  تحت  نیبرود  لماش  یتنیما  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا 
1201004037000007 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513713137 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یرادناتسا  نارمچ -  دیهش  راولب  مئاق -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33143374-024  ، 33141-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33143253-024 :: 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

تروپ تروپ   88 چیئوس   چیئوس تیابارت -  -  تیابارت   66 دراه   دراه هکبش -  -  هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود لماش   لماش یتنیما   یتنیما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 19 ھحفص 16 
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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 " ) " ) 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

روشک یهاگدورف  یدروناوه و  یلاع  شزومآ  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 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا طابترا  سراپ  یتناراگو  یشک  لباک  اب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090152000003 زاین :  هرامش 

روشک یهاگدورف  یدروناوه و  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تروپ چوس 16  .7732NI-K4/16P لدم هاگتسد  .DS-2CD2683G2-IZS لدم ددع  تلوب 20  نیبرود  .DS 2CD2783G2-IZS لدمددع ماد 10  نیبرود  - 
ظاحل یشک  لباک  بصن و  ترجا  .SXT LITE5 لدم ددع  کیتورکیم 2  نتنا.ددع  تینوی 1  کر.ددع 8  شفنب 2  ارت  دراه 8  .1000 رتم  CATE6 لباک.ددع POE 2

دوش
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  30 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  ایو 09123932989  هرامش 66085902  اب  یلیمکت  قیقد و  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835891 یتسپ :  دک  یدروناوه ،  یلاع  شزوما  زکرم  جارعم  نابایخ  دابارهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022887-021  ، 66046666-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66019426-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشک یشک لباک   لباک اباب   هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 19 ھحفص 17 
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جدننس تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000016 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 100 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یناشن  شتآ  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگتشه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  لوا  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/6/14  زا   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/6/21  زا   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالآ نیشام  هلابز و  لمح  یروآ و  عمج  تالآ  نیشام  دیرخ  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما یگنی  یرهش  نورد  لقنو  لمح  دوبهب  هعسوت و 

لایر  165.832.600.000 هصقانم :  غلبم 

یاراد تسیاب  یم  نایضاقتم  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 7.570.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .دنشاب  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح 

یرادرهش  یرادا  نامتخاس  یرادا -  تیاس  یا -  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشهرهش -  رد  عقاو  : درگتشه یرادرهش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
درگتشه یرادرهش  رهش  تامدخ  تنواعم  : هصقانم عوضوم  تازیهجت  تالآ و  نیشام  لیوحت  لحم  یناشن 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 1919

لمح لمح وو   یروآ   یروآ عمج   عمج تالآ   تالآ نیشام   نیشام دیرخ   دیرخ وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   ینمیا   ینمیا تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یرهش یرهش نورد   نورد لقنو   لقنو لمح   لمح دوبهب   دوبهب وو   هعسوت   هعسوت تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   هلابز   هلابز

2020

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلاقن5669890 راون  یتاسیسات و  یاهلاناک  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یحارط  هرواشم 
یزاس هلدنگ  هناخراک  یجورخ  یاه 

هحفص 13) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5669963 تسیل  قباطم  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یناشن  شتآ  هحفص 17)لوسپک  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

دیرخ5670144 یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و 
نورد لقنو  لمح  دوبهب  هعسوت و  تالآ  نیشام  هلابز و  لمح  یروآ و  عمج  تالآ  نیشام 

یرهش

هحفص 17) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهدناماس5670042 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
یرادرهش ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5670053 کت  لماک  تینما  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5670168 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت 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

لرتنک5670168 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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