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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 14

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشجنپ  2424   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 22 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 19

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( 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  • 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنورا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/1401/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14:00عبنم رثکادح   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690304 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، RBیسرزاب آ متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  ، سیباتید هیهت  تاعالطا ،  دورو  یروآ و  عمج  لیلحت ،  هیزجت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنورا یمیشورتپ  تکرش  ینف  یسرزاب  رازفا 

لایر  97/664/688/335 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/900/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسرزاب رد  رواشم  هبتر  ای  ینف  یسرزاب  ود  ای  کی  هبتر 

دنورا یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

06152126476-06152126474 :: نفلت :: Www.arvandpvc.ir-Tender.arvandpvc.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

یریوصت5690279 شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هحفص 4)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزادنا یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن ، ، RBRBآآ یسرزاب   یسرزاب متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ،، سیباتید سیباتید هیهت   هیهت تاعالطا ،  ،  تاعالطا دورو   دورو وو   یروآ   یروآ عمج   عمج لیلحت ،  ،  لیلحت وو   هیزجت   هیزجت ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو  

11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690219 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس  سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رایس سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   17,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  هبنشجنپ   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690279 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  312/000/000/00: دروارب

لایر   15/600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000 دیرخ : 

یلصا مود  هلال  نابایخ  جع )  ) رصعیلو راولب  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب -  رایرهش -   :: سردآ سردآ

65238006-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir-baghestan1.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

رایس رایس سناکرف   سناکرف بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 22

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ 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 22 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004366000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690210 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدرا  ییایض  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   839,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1401/08/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یقودص  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  رنهاب ، دیهش  نادیم  دزی ،  ، 8916978477 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ندمت دهم   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 12   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5689900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR و WWW.CHB.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

یهار یهار هسهس   یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 22 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004366000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690204 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یخرف  یصصخت  قوف  یصصخت و  ناتسرامیب  هکبش  تخاسریز  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یخرف یصصخت  قوف  یصصخت و  ناتسرامیب  هکبش  تخاسریز  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1401/08/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یقودص  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  رنهاب ، دیهش  نادیم  دزی ،  ، 8916978477 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رایس5690219 سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  هحفص 4)نیمات ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رارقتسا5690304 یزاس و  هدایپ  ، سیباتید هیهت  تاعالطا ،  دورو  یروآ و  عمج  لیلحت ،  هیزجت و 
رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، RBیسرزاب آ متسیس 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یصصخت یصصخت قوف   قوف وو   یصصخت   یصصخت ناتسرامیب   ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز 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 22 ھحفص 7 
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ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  دیدجت  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690202 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس دیهش  رادرس  رذگریز  هژورپ  رهش و  حطس  تهج  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

نارهت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

65-1401/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  خیرات 10  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5690272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و تمه  ماما  راگدای  نارمچ  هقطنم 2  حطس  یاه  هارگرزب  رد  لیردراگ  تشادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ..و یرون  هلا  لضف  خیش  هارگرزب  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  داژنکاپ  راولب  هقطنم 2 (  حطس  رد  راهنا  یور  تاقحلم  یزلف و  لپ  یزلف  هدرن  بصن  لمح  تخاس 

هقطنم 2  حطس  رد  نازابناج  نیلولعم و  هژیو  رباعم  یزاس  بسانم 
هقطنم 2 حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  هانپرس  تفاظن  یرادهگن و  ریمعت  بصن  تخاس و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هرادا  هقطنم 2  یرادرهش  مهدزیس  نابایخ  شبن  روپ  نیما  رصیق  راولب  یبرغورس  نابایخ  دابا  تداعس   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.iriنفلت 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

رذگریز رذگریز هژورپ   هژورپ وو   رهش   رهش حطس   حطس تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

نیلولعم نیلولعم هژیو   هژیو رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم راهنا -  -  راهنا یور   یور تاقحلم   تاقحلم وو   یزلف   یزلف لپلپ   یزلف   یزلف هدرن   هدرن بصن   بصن لمح   لمح تخاس   تخاس لیردراگ -  -  لیردراگ تشادهگن   تشادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یسکات یسکات وو   سوبوتا   سوبوتا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا هانپرس   هانپرس تفاظن   تفاظن وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت بصن   بصن وو   تخاس   تخاس نازابناج - - نازابناج وو  

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 22 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q4aydx6l559te?user=37505&ntc=5690202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5690202?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8v869352dwthe?user=37505&ntc=5690272
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5690272?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلعبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش هتسب  رادم  نیبرود  تراظن  دنمشوه  هناماس  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/000/000/000 دروارب :

لای 500/000/000 ر  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلعبآ رادرهش   :: سردآ سردآ

36-76533235-021 :: نفلت :: www.sh-abali.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

یرهش یرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تراظن   تراظن دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 22 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/070 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  زور  تدم 7  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5690256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیدیالسا یپوکسلت و  ییوشک  کیتاموتا  برد  هگنلگ  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اوفسنارت ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک  ناجنز -   :: سردآ سردآ

یلا 17 تعاس 9 زا   33790548-024 :: نفلت :: www.iran transfo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010616 - 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیزه کناب -  تسپ  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 7.800.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو  :: 09125055403و 81718555  نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف 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

یپوکسلت یپوکسلت ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هگنل   هگنل بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 22 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " 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

رایس5690219 سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  هحفص 4)نیمات ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5690279 شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هحفص 4)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5690348 هتسب  رادم  نیبرود  تراظن  دنمشوه  هناماس  هژورپ  هحفص 7)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: 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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5689985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000156 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ ندوب  فراعتمان  ترص  رد  تمیق  شهاک  ناکما  دوب و  دهاوخ  تمیق  داهنشیپ  طیارش و  ساسا  رب  نامزاس  یسررب  زا  سپ  هدنرب  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33244926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   هرفن   هرفن کتکت   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ 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 22 ھحفص 11 
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: 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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5689988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000159 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ ندوب  فراعتمان  ترص  رد  تمیق  شهاک  ناکما  دوب و  دهاوخ  تمیق  داهنشیپ  طیارش و  ساسا  رب  نامزاس  یسررب  زا  سپ  هدنرب  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33244926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: 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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هلاس  ود  شوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000160 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اناپ طابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  سوریو  یتنآ   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1800 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  هلاس  ود  شوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33244926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال 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 22 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000234 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن 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 22 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000043 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یمامت  لاسراو و  لمح  هنیزه  / دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف رتفد  هیدات  وراک  لیوحتزا  دعب  هامکی  تخادرپ  / تسا هدنشورف  هدهعب 

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو 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 22 ھحفص 14 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5689972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cat6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
OUTDOOR SFTP

یکشم شکور 
تست زا  دعب  الاک  ییاهن  دات  دوش و  یم  ماجنا  کولف  تست 

ددرگ تسویپ  لماک  تاصخشم  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ 
1101001105001750 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-SFTP لدم  CAT6 Outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 305 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  لطاب  داهنسیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  نتشادن  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33490316-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک 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 22 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرس سدنهم  ههام ، کی  هیوست  مزال ، یاهزوجم  یاراد  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، تاصخشم  قبط  هکبش  تینما  حطس  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09122449199

1101001050000100 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرس 09122449199 سدنهم  ههام ، کی  هیوست  مزال ، یاهزوجم  یاراد  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، تاصخشم  قبط  هکبش  تینما  حطس  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5689985 لیاف  ساسا  رب  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5689988 لیاف  قبط  هرواشم  تامدخ  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

...و5690078 سنارفنک  وئدیو  ید  چا  لوف  ارتلوا  یرادرب  ریوصت  نیبرود  لانرتسکا -  کسید  هحفص 19)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هکبش هکبش تینما   تینما حطس   حطس ءاقترا   ءاقترا 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 22 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  لگدیب  نارآ و  ناتسرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاه  تسیل  مالعتسا  هب  خساپ  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیولک یامد 4000  اب  تاو   150 هراتس -   M یا هداج  غارچ 

1101000115000007 زاین :  هرامش 
لگدیب نارا و  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 250-150 ناوت  G25 ناهیک حرط  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 114 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ  یاه  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8741663434 یتسپ :  دک  هاپس ،  نادیم  لگدیب ،  نارآ و  لگدیب ،  نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54754141-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54754146-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نیولک نیولک   40004000 یامد   یامد اباب   تاو   تاو   150150 هراتس -  -  هراتس   MM  یایا هداج   هداج غارچ   غارچ 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 22 ھحفص 17 
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف ینامیلس  ناتسرامیب ش  تهج  تسویپ  حرش  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد   11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000068 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ هئاراو  یتناراگ  ناگیار - لقن  لمح و  دشاب - یم  یراک  هام  رادیرخ 2  سانشراک  دات  لیوحت و  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدواد سدنهم  هرامش 02634197414  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  تیلاعف و  یمسر  زوجم  نارهت - جرک و  حطس  رد  ینابیتشپ 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 32563376-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563376-026 :: 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

سیدرف سیدرف ینامیلس   ینامیلس شش   ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 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 22 ھحفص 18 
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس ( جراخ لخاد و   ) مامت لبق ,  هتسکش  یاه  هشیش  یزاسکاپ  هارمهب  هجرد 1  لیم  جنپ 5  یراذگ  هشیش  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یرهطم  دیهش  زکرم  نارمچ  دیهش 
1101003944000063 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف دیق  تاظحالم  تمسق  رد  سامت  هرامش  کی   / دشاب یم  تسویپ  امنهار  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس (( جراخ جراخ وو   لخاد   لخاد  ) ) مامت مامت لبق ,  ,  لبق هتسکش   هتسکش یاه   یاه هشیش   هشیش یزاسکاپ   یزاسکاپ هارمهب   هارمهب   11 هجرد   هجرد لیم   لیم   55 جنپ   جنپ یراذگ   یراذگ هشیش   هشیش وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
زاریش زاریش یرهطم   یرهطم دیهش   دیهش زکرم   زکرم نارمچ   نارمچ دیهش   دیهش

2 12 1
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: 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 17 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5689959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(. دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  دادعت و  لیاف   : ) هجوت هجوت 

1101003067000073 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ریذپ  ناکما  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  دات  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  تسپ  تکرش  رابنا  هب  سانجا  هیلک  لاسرا  هنیزه 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

77244999-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: 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

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(.(. دشاب دشاب یمیم   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت لیاف   لیاف  : )  : ) هجوت هجوت هجوت   هجوت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2222

...و ...و سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو یدید   چاچا   لوف   لوف ارتلوا   ارتلوا یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هسلج قاتا  زیهجت  یطابترا ، تازیهج.دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000044 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   25D لدم  GB 600 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   PI-10 لدم نفورکیم  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
سیرد هداز  یسیع  الیل  هدننک  هضرع  عجرم   SINN7 یتراجت مان  لدم 222719  نفورکیم  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WJ-CA68 لدم هتسبرادم  نیبرود  یطابترا  لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
کاوژپ یادص  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  کاوژپ  یادص  اوآ  هدنزاس  عجرم   TS-1502M لدم  W 120 ناوت سنارفنک  یتوص  متسیس  لرتنک  زکرم  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  هدنزاس  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WJ لدم هتسبرادم  نیبرود  ردروکر  کسید  دراه  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 
دیهان هراتس  تفه  ماگشیپ  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت توص  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نارهت  توص  رذآ  هدنزاس  عجرم  لدم 0401  نیبرود  سیفرتنیا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نادرگ جات  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   D AND D یتراجت مان   DP-777 لدم سنارفنک  وئدیو  ید  چا  لوف  ارتلوا  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خروم 06/27 هبنشکی  زور  یرابجا  دیدزاب.تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  مزاول و  هیلک  هیهت.دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سئ  لیمکت و  تسویپ  لیاف  -20 کالپ هچوک 14- - دامعریم نابایخ  سردا.هدوب  تعاس  سار 

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لبق5690045 هتسکش  یاه  هشیش  یزاسکاپ  هارمهب  هجرد 1  لیم  جنپ 5  یراذگ  هشیش  بصن و  هیهت و 
زاریش یرهطم  دیهش  زکرم  نارمچ  دیهش  نامتخاس  ( جراخ لخاد و   ) مامت , 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " 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 " ) " ) 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 " ) " ) dvrdvr  " " 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

همیمض5689959 تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  دادعت و  لیاف   : ) هجوت هجوت  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت 
(. دشاب یم 

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5690210 قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

سوریو5690007 یتنآ  هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5690235 هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رارقتسا5690304 یزاس و  هدایپ  ، سیباتید هیهت  تاعالطا ،  دورو  یروآ و  عمج  لیلحت ،  هیزجت و 
رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، RBیسرزاب آ متسیس 

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

یتارباخم5690361 زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 10) 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 22 ھحفص 22 
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