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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 11

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

140 1140 1 ریت   ریت   2 12 1 هبنش   هبنش هسهس   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
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 21 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

( 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  " ) 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 15

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

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

زا 21 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

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

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

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

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

زا 21 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/15هرامش تعاس 9  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12 ات 

سدق  :: عبنم 12عبنم تعاس  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475693 :: هرازه هرازه 8دکدک   تعاس  - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  قیرح  ءافطا  متسیس  ءارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( تالماعم نویسیمک  هناخریبد   ) قاتا 302 موس ،  ( هقبط نامتخاس 8  ، ) یزرواشک داهج  ترازو  ظفاح ، لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

43544566 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " 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

یحاون5475467 رد  دنمشوه  تظافح  حرط  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  هحورشم  هژورپ  هحفص 7)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 21 ھحفص 4 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475486 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8/30   - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دروآرب غلبم  لوا ـ  دیدجت  رون -  ناتسرهش  دوردنلگ  هدودحم  رد  ویپسا  یشنار  هقطنم  تیبثت  یزاس و  نمیا  عوضوم : 2001003489000081 ـ  هصقانم : هرامش  . 1

هام   24 نیمضت : هرود  هام ـ   12 راک : یارجا  تدم  1.860.565.054 ـ  راک : عاجرا  دنیآرف  نیمضت  غلبم  37.211.301.078 ـ 
: دروآرب غلبم  رون ـ  ناتسرهش  شوال ) هندرگ   ) هلوگنز لپ  هدلب -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  عوضوم : 2001003489000082 ـ  هصقانم : هرامش  . 2

هام   24 نیمضت : هرود  هام ـ   12 راک : یارجا  تدم  2.174.048.077 ـ  راک : عاجرا  دنیآرف  نیمضت  غلبم  43.480.961.542 ـ 
ناتسا  زیخ  هثداح  طاقن  رد  هتخاس  شیپ  ینتب  هلول  سکاب و  هیهت  . 3

موس  دیدجت  تشدرالک ـ  ناتسرهش  روبنشیپ  لاچیدرک -  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسهب و  . 4
لوا  دیدجت  لباب ـ  ناتسرهش  نارکیلت  هراش -  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسهب و  . 5

موس  دیدجت  اکن ـ  ناتسرهش  تئیش  مورز و  یاهروحم  تلافسآ  یزاسهب و  . 6
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

تسا  یمازلا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  یربارت و  هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  یرادناتسا ،  لباقم  بالقنا  نابایخ  یراس ،  :: سردآ سردآ

01133326002 :: نفلت :: www.setadiran.ir iets.mporg.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

ییاتسور ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب یشنار -  -  یشنار هقطنم   هقطنم تیبثت   تیبثت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30 - 36 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نازیم لایر -  هیلوا 39.190.690.000  دروآرب  غلبم  هقطنم 2 -  یاه  هارگرزب  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یگدننار ، ییامنهار و  ینمیا و  مئالع  یکیفارت ، یاهولبات  هیهت 

 ... یربارت و هار و  هبتر 5  لایر -  هدرپس 19.595.345.000 
هقطنم 2 حطس  رد  تاقلعتم  و  لیردراگ )  ) یزلف یلوط  یاه  ظافح  هیهت 

هقطنم 2 هناگ  یحاون 9  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یگدننار ، ییامنهار و  ینمیا و  مئالع  یکیفارت ، یاهولبات  هیهت 
هقطنم 2 حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  هانپرس  تفاظن  یرادهگن و  ریمعت ، بصن ، تخاس و 

هقطنم 2 حطس  رد  نازابناج  نیلولعم و  هژیو  رباعم  یزاس  بسانم 
یهگا  لصا  رد  لماک  حرش  هب  دروم  لماش 7  و ... 

فیدر لایر ،" هصقانم 1.096.000.000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  مود " ، فیدر  لایر ،" هصقانم 1٫960/000,000 رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لوا " ، فیدر  هلیسونیدب  **** 
هصقانم رد  تکرش  هدرپس  غلبم  مراهچ " ، فیدر  لایر ،" هصقانم 2/130/000/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  موس " ،

لایر هصقانم 360/000/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  مشش " ، فیدر  لایر ،" هصقانم 587/000/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  مجنپ " ، فیدر  لایر ،"  894/000/000
.ددرگ یم  مالعا  لایر  هصقانم 350/000/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  متفه " ، فیدر  و 

دات دروم  هدومن ، مان  تبث  نارهت  یرادرهش  ناراکنامیپ  هناماس  رد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  طیارش -  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب طبترم  ربتعم و  تیحالص  یهاوگ  هئارا  دنیامن -  هئارا  فلا  تکاپ  رد  دانسا  ریاس  هارمه  هب  ار  هتبثم  کرادم  ریواصت  هدوب و  نارهت  یرادرهش  کیفارت  تنواعم 

لماک حرش  هب  تسا و ...  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه  دشاب -  یم  یمازلا  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یهگآ ) نیا  رد  هدش  دیق  دافم  اب  ربارب   ) هصقانم عوضوم 
یهگآ لصا  رد 

اهدادرارق هرادا  هقطنم 2 ، یرادرهش  مهدزیس ، نابایخ  شبن  روپ ، نیما  رصیق  راولب  یبرغ ، ورس  نابایخ  دابآ ، تداعس  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد   :: 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

یاه یاه ظافح   ظافح هیهت   هیهت هقطنم -  -  هقطنم یاه   یاه هارگرزب   هارگرزب حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یگدننار ، ، یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار وو   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع یکیفارت ، ، یکیفارت یاهولبات   یاهولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ...  ... وو هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ ) ) لیردراگ  ) ) یزلف یزلف یلوط   یلوط
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور هدیا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 8/30   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475863 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت هواس -  نارهت  میدق  هداج  هواس و  نارهت  هاردازآ  یاهروحم  زا  رتمولیک  شکور 15  یریگ و  هکل  یزاسهب ، - 

دیدجت  نارهت -  ناتسا  قرش  لیردراگ  هیاپ  هیهت  - 
دیدجت  روکیپ - )  ) یکیلوردیه شکچ  هارمه  هب  نت  یلا 24  یریجنز 22  خرچ  یکیناکم  لیب  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

بآ  هیاپ  کیلیرکا  ینغور و  درس ، یکیفارت  گنر  لیوحت  هیهت و  - 
یظافحتسا هزوح  یاههار  رد  مرگ  درس و  تروص  هب  نآ  یارجا  رنیت و  دیبسالگ ، گنر ، هیهت  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت شکور -  -  شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یزاسهب ، ، یزاسهب ناونع : : ناونع 44
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

89-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   جنپهرامش تدم  هب  همانزور  رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ناگزمره  ناتسا  مشق ) هگنلردنب ، دابآ ، یجاح  کساج ،  ) یحاون رد  دنمشوه  تظافح  حرط  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  هحورشم  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یلخاد  تارابتعا  لحم 

لاسکی  رثکادح  راک : ماجنا  نامز  تدم 
%10 تخادرپ : شیپ 

لوبق  دروم  تابلاطم  زا  رسک  دقن و  هجو  زیراو  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1.233.000.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوب  مزال  تازیهجت  صصخت و  ، هبرجت یاراد  هک  یناراکنامیپ  هیلک 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اقلطم  دوش  یم  لصاو  یهگآ  رد  ررقم  تدم  اضقنا  زادعب  هک  یتاداهنشیپ  شودخم و  طورشم ،  اضما ،  دقاف  یاهداهنشیپ  هب 

تیاس  هب  هعجارم  دانسا : دیرخ   :: سردآ سردآ
ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق ) هاگورین   ) نوتیز ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا ، یروهمج  راولب  سابعردنب ، رازگ : هصقانم 

07631201529  - 07631201595 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

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

یحاون یحاون ردرد   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح حرط   حرط هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا هحورشم   هحورشم هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوراف 09335564068 هاگتسیا  تلوولیک  قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000192 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09335564068  اب  تسویپ  ندوبن  تروص  رد  دشاب .  یم  تسویپ  هب  راک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47238610-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  تسیاب  یم  یتساوخ  رد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ) power supply 15 to 28 vdc sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ 

1101092625000235 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  حرش  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخ  رد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ) power supply 15 to 28 vdc sensor :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   2020 قرب   قرب تسپ   تسپ یولبات   یولبات یور   یور یرازفا   یرازفا مرنو   مرنو تخس   تخس تارغت   تارغت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

حرش حرش قباطم   قباطم تسیاب   تسیاب یمیم   یتساوخ   یتساوخ ردرد   تاعالطاو   تاعالطاو هدوب   هدوب هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا ))   power supply 15 to 28 vdc sensorpower supply 15 to 28 vdc sensor ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ   تسویپ

77
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط   - corprate ینامزاس عماج  هخسن ی  شیوداپ  سوریو  یتنا  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000172 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ریگجاب  دض  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 600 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  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 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  رابخا  دصر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000769 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  رابخا  دصر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: 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 طیارش   طیارش قبط   قبط  - - corpratecorprate ینامزاس   ینامزاس عماج   عماج هخسن  یی   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنا   یتنا هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 88

رابخا رابخا دصر   دصر ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000571 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  45 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هناماس  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 

.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیابیم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  یمامت 
061-53183339: نفلت

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

SIMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERSIMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع 1010
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ناریا رامآ  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 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  زکرم  یتساوخ  رد  وکسیس  هکبش  چوس  هاگتسد  ود  دادعت  الاک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ  طیارش  هاگتسد و  ینف  تاصخشم 

1101003013000079 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا  یروانف  زکرم  یتساوخ  رد  وکسیس  هکبش  چوس  هاگتسد  ود  دادعت  الاک  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  تسویپ  طیارش  هاگتسد و  ینف  تاصخشم 

 . تسا یمازلا  هداد  زکرم  ینف  لوئسم  تسارح و  هرادا  هیدیئات 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هاگتسد   هاگتسد ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم یتساوخ   یتساوخ ردرد   وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت الاک   الاک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا  65 نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000036 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20200 لدم  m 20 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یمیقم اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم  یس  یت  رآ  یتراجت  مان   in 65 زیاس  65SM6520 لدم  4K نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم روتکافو  الاک  لیوحتزا  سپ  هام  2 تخادرپو هدنشورف  هدهعب  بصنو  لمح  هنیزهدوش  یراذگ  خرن  تسویپ  تاصخشم  قبطو  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن یسررب  روتکاف  شیپ  دقافداهنشیپو  تسیمازلا  دنرب  دیقاب  روتکاف  شیپ  قاصلا.دشاب 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52521811-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   6565 نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 1212
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یمالسا یروهمج  یرازگربخ  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 16 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 15  هب   px470 ینوس یراگنربخ  طبض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003718000026 زاین :  هرامش 

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   PX470 لدم  GB 4 ادص طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  ددع  دادعت 15  هب   px470 ینوس یراگنربخ  طبض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82923120-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   1515 دادعت   دادعت هبهب     px470px470 ینوس   ینوس یراگنربخ   یراگنربخ طبض   طبض ناونع : : ناونع 1313

لیمکت لیمکت سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا توص   توص متسیس   متسیس 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 21 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4prb2etncz4cs?user=37505&ntc=5475686
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

لیمکت سنارفنک  قاتا  توص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ریغ  هب  یتسویپ  سکع  قباطم  توص  متسیس 

1101005865000103 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   DYNACORD هدنزاس عجرم  نفورکیم  دربراک   XSR لباک الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت  یتراجت  مان   PS-12 لدم  W 350 ناوت ویسپ  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-150DC لدم تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-150DC لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 39 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-CSVS601 لدم گنیکرتوتا  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-PAWS6064 لدم یراوید  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   VOICE9000 لدم  W 100 ناوت گولانآ  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه 

دراد تسویپ 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: 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

تلوولیک5475701 قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  هحفص 8)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 21 ھحفص 15 
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ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( کاپهب رهشهب ((  یتعنص  کرهش  زاف 2  ییانشور  تلو و  ولیک  هکبش 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001297000057 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هلصا 11 دادعت : 
1402/04/28 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هگرب رد  جردنم  ِیتساوخرد  کرادم  نینچمه  روکذم و  کرادم  یرازگراب  هب  تبسن  یتسویپ ، کرادم  دیئات  هعلاطم و  نمض  مرتحم ، ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن مادقا  اهب  مالعتسا 

4815813388 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - نشلگ هچوک  شبن  - ناردساپ راولب  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33345571-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345580-011 :: 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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیر دراگ   ) دوجوم یاه  ظافح  یزاسهب  هاگترپ و  یحاون  هار و  ینمیا  ظافح  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000068 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش   22 زاف   زاف ییانشور   ییانشور وو   تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 1515

(( لیردراگ لیردراگ  ) ) دوجوم دوجوم یاه   یاه ظافح   ظافح یزاسهب   یزاسهب وو   هاگترپ   هاگترپ یحاون   یحاون وو   هار   هار ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح ءاقترا   ءاقترا 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 21 ھحفص 16 
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نارایماک یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارایماک یرادرهش  تهج  یریگراب  لمح و  اب  درز  ، زمرق  ، دیفس گنر  هس  رد  هربیو  یگنر 40*40  شوپفک  رتم  دیرخ 3000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005116000081 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاوها تیسراف   cm 5 تماخض  40x40 cm داعبا یسابع  هاش  حرط  یگنر  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  ماجنا  هام  فرظ 3  تخادرپ  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  اب  یریگراب  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  رادراخ  میس  دراگ  ددع  دیرخ 1000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228000675 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داحتا سراپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   4x40x80 mm زیاس مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   ST37 یدالوف لیر  دراگ  تسب  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  هدوب و  هدنشورف  اب  هنومنو  درادناتسا  یدنب  هتسبو  لمح  هنیزه.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربیو هربیو   4040 ** 4040 یگنر   یگنر شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 1717

رادراخ رادراخ میس   میس دراگ   دراگ 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 21 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتشلا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 3.80*3.50 اب  برد   20 دادعت هب  نآ  بصن  بصن و  تازیهجت  هارمه  هب  موینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091795000012 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داعبا 3.80*3.50 اب  برد   20 دادعت هب  نآ  بصن  بصن و  تازیهجت  هارمه  هب  موینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: 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

بصن بصن تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   موینیمولآ   موینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد 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 21 ھحفص 18 
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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

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

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراد هاگتسیا 400  دنمشوه  تظافحو  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000089 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5475693 ءافطا  متسیس  ءارجا  هحفص 4)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ناراد ناراد   400400 هاگتسیا   هاگتسیا دنمشوه   دنمشوه تظافحو   تظافحو یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ 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 21 ھحفص 19 
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(( 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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دریگ رارق  هجوت  دروم  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تاحیضوت  ) یتسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000009 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رف ناهج  اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم   GD-G95AC لدم یرهش  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دریگ رارق  هجوت  دروم  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تاحیضوت  ) یتسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5475795 رد  هدش  مالعا  تاحیضوت  ) یتسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  دیرخ 
( دریگ رارق  هجوت  دروم  یتسویپ 

هحفص 20) روتکتد  ( روتکتد

(( 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

تلوولیک5475701 قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  هحفص 8)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5475765 طیارش  قبط   - corprate ینامزاس عماج  هخسن ی  شیوداپ  سوریو  یتنا  هحفص 8)هتسب  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

ناراد5475740 هاگتسیا 400  دنمشوه  تظافحو  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( دریگ دریگ رارق   رارق هجوت   هجوت دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاحیضوت   تاحیضوت )) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 21 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pq4wjdbuarf5v?user=37505&ntc=5475795
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5475795?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

زا 21 ھحفص 21 
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https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "bms" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفاء حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تلفن کننده اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیغام دهنده الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "بی ام اس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "امنیت و حفاظت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "چشم الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین حرارتی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین ترافیکی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دستگاه ذخیره ساز" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ضد سرقت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربینهای کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین های کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)

