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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   1 11 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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2525))

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

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

زا 38 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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 3  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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  " ) 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 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود توبن  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  رد  هصقانم  یهیجوت  هسلج   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/05/15 ات  تفایرد  تعاس 10 -   1401/05/22

تراجت  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/05/26

5548497 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سأر  خروم 1401/06/01  هبنش  هس  زور  رد   - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
10:00

هلحرم کی  تروصب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هرامش 1401/300/1307 و 1401/100/1314  یاه  هصقانم  دوخ  یراج  تارابتعا  لحم  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  لیذ  حرش  هب  یا 
ییایفارغج تاعالطا  هناماس  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  ماجنا  - 

مق رهش  نیکرتشم  شیامیپ  ضیوعت و  تست ،  - 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش یزکرم  داتس  نیزنب ، پمپ  زا  دعب  ریدغ ، راولب  نیما ، راولب  یاهتنا  مق ، رد  عقاو  تکرش  نیا  یاهدادرارق  یقوقح و  رتفد  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  بالضاف  بآ و 

025  – 32856463 :: نفلت :: www.abfa-Qom.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

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش  هعسوت  قیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tamin.mci.ir :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EDR ییاهتنا طاقن  تادیدهت  اب  ههجاوم  صیخشت و  هناماس  هعسوت  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  جردنم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: INFO.R&D@MCI.IRسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش نیکرتشم   نیکرتشم شیامیپ   شیامیپ وو   ضیوعت   ضیوعت تست ،  ،  تست ییایفارغج -  -  ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

EDREDR ییاهتنا   ییاهتنا طاقن   طاقن تادیدهت   تادیدهت اباب   ههجاوم   ههجاوم وو   صیخشت   صیخشت هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004185000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ  ینابیتشپ و  یرادهگن و  یکدی و  مزاول  نیمات  تخاس و  ریز  هکبش  یارجا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  الاک ، حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548947 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یسمش هام  تدم 12  هب  ات 1402/02/31  زا 1401/03/01  ناتسا  حطس  رد  دوخ  نانکراک  یتراظن  لقن  لمح و  هب  طوبرم  روما  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- لایر دروآرب 38.786.774.000 

- لایر نیمضت 1.939.338.700  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  نارهت  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  هداز  لیلخ  دیهش  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت   :: سردآ سردآ

1-88779510 :: نفلت :: WWW.setadiran.ir dres.ir/tehran.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

شزومآ شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن الاک ، ، الاک وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یتناراگ یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یکدی   یکدی مزاول   مزاول نیمات   نیمات وو   تخاس   تخاس ریز   ریز هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو  

33

نانکراک نانکراک یتراظن   یتراظن لقن   لقن وو   لمح   لمح هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 38 ھحفص 5 
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نامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یهگآ  لوا ـ  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش 1401/05/11 ـ  هناماس : رد  راشتنا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات یفیک : یبایزرا  مالعتسا  دانسا 

یرالاس مدرم   :: عبنم :عبنم یفیک یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  یرادرب  هرهب  یناگیاب  دانسا  تاعالطا  هیذغت  دانسا و  نکسا  مود  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش هب  نامرک ) ناتسا  تکرش  یرادرب  هرهب  یناگیاب  دانسا  تاعالطا  هیذغت  دانسا و  نکسا  مود  زاف   ) هصقانم یرازگرب  تهج  یفیک  یبایازرا  ناوخرف  دراد  رظن  رد 

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا   2001093164000056
زور  365 ارجا : نامز  تدم 

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 

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

لایر  1.350.000.000 نیمضت :  غلبم 

03431326000 سامت : هرامش  هینابعش  هارراهچ  اب  بیدا  هار  هس  لصافدح  نمهب ، راولب 22  رد  عقاو  نامرک  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

88969737 و 85193768 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

03433239661 :: 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

راولب5548802 رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 9)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکرش تکرش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یناگیاب   یناگیاب دانسا   دانسا تاعالطا   تاعالطا هیذغت   هیذغت وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا مود   مود زاف   زاف 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 38 ھحفص 6 
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( ماع یماهس   ) سراف جیلخ  یمیشورتپ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یا -  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا  یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ - یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ - مالیا - : سردآ  :: سردآ سردآ
6936159700: یتسپدک - 8432723948: سکف  08432723948: نفلت

08432723948 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

08432723948 :: سکف :: samimilarpetro.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک گنس  لاغز  نداعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هچراپکی  ) یفیک یبایزرا  اب  هارمه  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/05/11  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19:00  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549082 :: هرازه هرازه خروم 1401/05/27 ودکدک   یفیک  یبایزرا  : اهتکاپ شیاشگ  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم ینف  یبایزرا  خروم 1401/06/02  بو ) فلا   ) تاکاپ شیاشگ 

خروم 1401/06/06 ج )  ) تاکاپ شیاشگ  1401/06/03 و 

زاگ  شیاپ  گنیروتینام و  متسیس  ینیمزریز  هاگتسیا  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ هعومجم  ریز  نداعم   O2.H2S.CO.CH4 یاهزاگ شیاپ  گنیروتینام و  متسیس  ینیمزریز  هاگتسیا  رد  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،

نیمضت 2.700.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

03432117726 رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 03433225262 و 03433326006 تبث  رتفد  :: 1456 و  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PARTS FOR YOKOGAWA PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEMD.C.S&SHUT DOWN SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66

زاگ زاگ شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ینیمزریز   ینیمزریز هاگتسیا   هاگتسیا ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 38 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش رد  رقتسم  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

99020/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  دانسا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F&G متسیس یکدی  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ..  تنامض 1.300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 07132138657 و 32138402 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07132314447 :: 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

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتحم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

لحاس حبص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، سابعردنب برغ  یرتمولیک  رد 37  عقاو  نت ، رازه   300 زیاسات گرزب  یاهروانش  ریمعت  تیرومأم  اب  گرزب  یاهروانش  تاریمعت  تخاس و  یحارط ، هورگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد قارتحا  یاهروتوم  . 1: ییارجا یاه  تیلاعف  هنیمز  .دیامن  یبایزرا  ییاسانش و  تاریمعت  ییارجا  روما  ماجنا  تهج  ار  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  دراد  رظن  رد 

، اهرلوک عاونا  رلیوب ، دننام  هناخروتوم  یعرف  تازیهجت  .ناکس 3 . هناورپ و  یلصا ، تفاش  ژراشوبروت 2 . رنرواگ و  اهروتارنژ ، لزید  هنامز ، ود  یلصا  یاهروتوم  لماش 
اهروانش یقرب  تازیهجت  .5 کیلوردیه و .....  تازیهجت  روتوم و  وردیه  نیرک ، عاونا  سلدنیو و  چنیو ، لماش  هشرع  تازیهجت  ....وریافیرویپ 4 . روسنادنک ،

 ... نزاخم و ICCP و حطس  لرتنک  متسیس  : دننام

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یاهروانش تاریمعت  تخاس و  یحارط ، هورگ  سراف ، جیلخ  یزاس  یتشک  یداصتقا  هژیو  هقطنم  سابعردنب ، برغ  یرتمولیک   37: سردآ هب  کرادم  لاسرا   :: سردآ سردآ
79341-75746: یتسپ دک  .گرزب 

ینایاس یاقا   09399651818 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info.drydock@isoico.comسکف 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

F&GF&G متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

تاریمعت تاریمعت ییارجا   ییارجا روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش 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 38 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ع/9 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاسات 16   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تینما  هکبش و  تازیهجت  یزاس  هنیهب  هعسوت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هصقانم  دانسا  حرش  هب  راک  ماجنا  نامز  تدم  لحم و  : ارجا لحم  تدم و  - 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 23/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/000/000 شورف غلبم 

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ، هقبط  یزکرم ، نامتخاس  کالپ 247 ، ابمومول ، سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ، لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامیپ5548497 ضیوعت و  تست ،  ییایفارغج -  تاعالطا  هناماس  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  ماجنا 
رهش نیکرتشم 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ههجاوم5548536 صیخشت و  هناماس  هعسوت  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  یراذگاو 
EDR ییاهتنا طاقن  تادیدهت  اب 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حلاصم و5548649 هیهت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یکدی و مزاول  نیمات  تخاس و  ریز  هکبش  یارجا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  الاک ،

یتناراگ ینابیتشپ و  یرادهگن و 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رادم5548969 نیبرود  عاونا  یریوصت -  تراظن  تازیهجت  دیرخ  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  ناوخارف 
..و هاگتسد  دادعا 100  اوهاد -  هتسب 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه5548985 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکرش5549016 یرادرب  هرهب  یناگیاب  دانسا  تاعالطا  هیذغت  دانسا و  نکسا  مود  هحفص 4)زاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش هکبش تینما   تینما وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   هعسوت   هعسوت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SLA یانبم رب  ریدغ  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 44  تدم  لایر -   57.970.000.000 دروآرب - 

لایر  نیمضت 2.898.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  غلبم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  اه  یهگآ  جرد  هنیزه  دشابیم  مق  یرادرهش  مان  هب  یهگا -  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  رهش  کناب  دزن  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش  هقبط   A کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق  : تاکاپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

025-36104786  - 025-36104540 :: نفلت :: http://Peyman.Qom.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

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548876 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیعم دابآ  یلع  هب  ناگلچ  یهار  هس  ییاتسور  روحم  ییادتبا  رتمولیک  تلافسآ 2  یزاسهب و  : لوا هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز ناتسرهش  ناوزج  نیچلگ و  یهار  هس  هب  نیکشم  ییاتسور  هار  یزاسهب  (: هصقانم دیدجت   ) مود هصقانم 

ناشنهام ناتسرهش  قالتاب  هرق  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسهب و  (: هصقانم دیدجت   ) موس هصقانم 
یظافحتسا هزوح  یرارطضا  یراج و  یرادهار  تایلمع  : مجنپ هصقانم  مراط  ناتسرهش  دابآ  خرس  ییاتسور  هار  یزاسهب  (: هصقانم دیدجت   ) مراهچ هصقانم 

ناجنز  ناتسرهش 
مراط هردمرخ و  رهبا ، یاهناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یرارطضا  یراج و  یرادهار  تایلمع  : مشش هصقانم 

یهگا  لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

یربارت هار و  هتشر  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رین هتشر  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح 

یربارت هار و  هتشر  زا  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح 

رادهار نابایخ  قارشا - خیش  راولب  ناجنز -  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.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

راولب راولب ردرد   تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

عطاقت عطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا هدید -  -  هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه ظافح   ظافح یروآ   یروآ عمج   عمج وو   ریمعت   ریمعت یرارطضا - - یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تلافسآ - - تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
...و ...و یلصفم   یلصفم کولب   کولب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت روحم - - روحم یاه   یاه

1212

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/5/20هرامش تیاغل  خیرات 1401/5/11  زا   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19

جارس  :: عبنم تعاس 19عبنم خیرات 1401/5/31  هبنشود  زور   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  یکیزیف  یاه  تکاپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ 

خیرات 1401/6/1

5548921 :: هرازه هرازه موددکدک   لوا و  فیدر  هصقانم  نویسیمک  یرازگرب  خیرات   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
نویسیمک یرازگرب  خیرات  خیرات 1401/6/2  - هبنشراهچ  زور  رهظ   12: تعاس

خیرات 1401/6/5 هبنش  زور  رهظ   12: تعاس مراهچ  موس و  فیدر  هصقانم 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حطس رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و  مود - ) تبون   ) کی هقطنم  حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و  - 

( مود تبون  تشه (  هقطنم  حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و  مود ) - تبون  ود (  هقطنم 
مود ) تبون  تشه (  هقطنم  حطس  رد  افش  نادیم  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  یارجا  دیرخ و  - 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  نیا  راشتنا  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاوها یرادرهش  مانب  یلم  کناب  دزن  ابیس 0203994398001  باسح  هب  قوف  غلبم  هب  یزیراو  شیف 

زاوها یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.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

دنبقالع دابآ  سابع  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090765000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548985 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد لماک  حرش  هب  لایر و ..  نیمضت 802.798.000  غلبم  دوب -  دهاوخ  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  یهگا  تبون  ود  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا 

کالپ 35 یبویا  نابایخ  دنمقالع  دابآ  سابع  نارواخ  هداج  اضر  ماما  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

1-36675350 :: 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

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   زاجمریغ   زاجمریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هاگتسیا   هاگتسیا ودود   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یرون یرون ربیف   ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SLA یانبم رب  ریدغ  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 44  تدم  لایر -   57.970.000.000 دروآرب - 

لایر  نیمضت 2.898.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  غلبم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  اه  یهگآ  جرد  هنیزه  دشابیم  مق  یرادرهش  مان  هب  یهگا -  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  رهش  کناب  دزن  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش  هقبط   A کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق  : تاکاپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

025-36104786  - 025-36104540 :: نفلت :: http://Peyman.Qom.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

رهگ لگ  هقطنم  تیریدم  نارمع و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/05/19هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز هبتر 4  لقادح  یاراد  حالص  یذ  یراکنامیپ  یاه  تکرش  هب  هرامش 2 ) هداج  هدودحم   ) رهگ لگ  هقطنم  رباعم  زا  یشخب  ییانشور  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طبترم  راک  ماجنا  قباوس  یاراد  تاسیسأت  تازیهجت و  هتسر  هبتر 4  اب  یژرنا  هورگ 

لایر نیمضت 14/205/946/359  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رب رقتسم  گنیدله  یاه  نامتخاس  رهگ ، لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  زاریش ، ناجریس -  روحم  هداج  رتمولیک 50  ناجریس ، : تاداهنشیپ دانسا ، لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
رهگ لگ  هقطنم  تیریدم  نارمع و  هعسوت ، تکرش  کولب 5 ، هپت ،

یدرولب یاقا   09131420642 :: نفلت :: Www.ggz.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

فلخت فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

ییانشور ییانشور هکبش   هکبش یارجا   یارجا 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 38 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

22-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/19هرامش خیرات 1401/5/11  زا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاهنامزاس  دوخ و  یاه  نامتخاس  ینابهگن  ددرت و  لرتنک  یکیزیف ،  تظافح  هب  طوبرم  روما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1401/5/11: خیرات هناماس  رد  هصقانم  راشتنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زکرم یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  ناجنز ،  :: سردآ سردآ

02433422036 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هقطنم5548921 حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه5548985 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاه یاه نامتخاس   نامتخاس ینابهگن   ینابهگن وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یکیزیف ،  ،  یکیزیف تظافح   تظافح هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما 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 38 ھحفص 13 
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ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  ناگدننخ  نیمات  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  دادعا 100  اوهاد -  هتسب  رادم  نیبرود  عاونا 

هاگتسد دادعا 32  اوهاد -  هکبش  چوس  عاونا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09135850442 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sjsco.99@gmail.comسکف 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

راولب5548802 رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 9)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هقطنم5548921 حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه5548985 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

فلخت5549037 تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 9)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

..و ..و هاگتسد   هاگتسد   100100 دادعا   دادعا اوهاد -  -  اوهاد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا یریوصت -  -  یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف 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 38 ھحفص 14 
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باراد یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یرادرهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093467000024 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  باراد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

عبرمرتم 15000 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  قبط  یرادرهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرا  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865317 یتسپ :  دک  باراد ،  یرادرهش  سردم  دیهش  نابایخ  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525066-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53526010-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسمارآ هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000082 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اتفا  یتینما  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: 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 مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یرادرهش   یرادرهش یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرا   ویشرا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

ناتسمارآ ناتسمارآ هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2020
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روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  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 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فک و ویتکارتنیا  شیامن  ) زاین دروم  تازیهجت  اه و  هزاس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یارجا  یرادنا و  هار  تخاس ، یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یا هناوتسا  کیمارونا  شیامن 

1101005026000018 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو فکفک   ویتکارتنیا   ویتکارتنیا شیامن   شیامن )) زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هزاس   هزاس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یارجا   یارجا وو   یرادنا   یرادنا هار   هار تخاس ، ، تخاس یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
(( یایا هناوتسا   هناوتسا کیمارونا   کیمارونا شیامن   شیامن
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ شزومآ  عماج  یاه  هناماس 

تاعالطا  لاقتنا 
شزومآ هناماس  رارقسا  شزومآ و  , بصن

1101093251000007 زاین :  هرامش 
یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یا هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  شزومآ  متسیس  ریز  یهاگشناد  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دیراورم زاس  هناماس 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزومآ تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ شزومآ  عماج  یاه  هناماس 

تاعالطا  لاقتنا 
شزومآ هناماس  رارقسا  شزومآ و  , بصن

7616913555 یتسپ :  دک   ، 2 هقبط 1 هرامش نامتخاس  - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  - یولع غاب  تفه  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257139-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325759-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رارقسا رارقسا وو   شزومآ   شزومآ ,, بصن بصن تاعالطا -  -  تاعالطا لاقتنا   لاقتنا یکشزپ -  -  یکشزپ شزومآ   شزومآ عماج   عماج یاه   یاه هناماس   هناماس شزومآ -  -  شزومآ تیریدم   تیریدم نویساموتا   نویساموتا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع
شزومآ شزومآ هناماس   هناماس
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هلاراث ناتسرامیب   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپ متسیس  ءاقتراو  ینابیتشپ  یراذگاو  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093895000008 زاین :  هرامش 

جرک هلاراث  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ناتسرامیب هعومجم  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تسویپ  رد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3186835871 یتسپ :  دک  هلاراث ،  ناتسرامیب  گنهرف  نادیم  گنهرف  یوک  دابآ  نیسح  رهشرهم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316999-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305293-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000084 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب اتفا  یتینما  همانیهاوگ  یاراد  ناینب و  شناد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  هرامش  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپ سکپ متسیس   متسیس ءاقتراو   ءاقتراو ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2323

یناشن یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 38 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cavq3eavtsjh5?user=37505&ntc=5548993
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5548993?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d3s8svu2yrvk5?user=37505&ntc=5548999
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5548999?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامش5549068 ددرت  یاههاگتسد  طخرب  تاعالطا  لاسرا  یرادهگن و  هحفص 28)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000098 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رامش رامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قباطم   ) قیرح یافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000131 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا همان  یفرعم  نتشاد  ارمه  دوب  دهاوخ  حبص  تعاس 10:00  سار  هبنش 1401/05/18  هس  زور  دیدزاب  هسلج   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000086 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: 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

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم  ) ) قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2626

قیرح قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  روتکتد -  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004356 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  روتکتد -  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تیکیفیترس  هئارا 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  مهن ) هاگشیالاپ  یالاک  رابنا   ) دصقم رابنا  ات  لمح  هنیزه 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتکتد روتکتد زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریس هقطنم   Mb/s 80 تنرتنیا دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000077 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن شریذپ  دروم  طورشم  داهنشیپ  .ددرگ  لیمکت  امتح  تمیق  لوادج  .دوش  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  هعلاطم و  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  تاحیضوت  ذخا  مالعتسا و  تهج  سانشراک  نفلت  .دشاب 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریس یریس هقطنم   هقطنم   Mb/s  80Mb/s  80 تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترارح چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000844 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD205 لدم تروپ  لانرتنیا 5  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SRW224G4 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   LN-121 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا )  هباشم  دک  ناریا  ددع (  تسویپ 5  تاصخشم  قبط  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هباشم  دک  ناریا  ددع  ( دادعت 5   951ui لدم کیتورکیم  رتور 

1101094108000009 زاین :  هرامش 
کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   crs 212 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا )  هباشم  دک  ناریا  ددع (  تسویپ 5  تاصخشم  قبط  وکسیس  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا هباشم  دک  ناریا  ددع  ( دادعت 5   951ui لدم کیتورکیم  رتور 

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3131
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاسرا  تیلباق  مرالآ و  هکبش  تیریدم  متسیس  یور  رب  یطیحم  مرالآ  عیمجت  لاقتنا و  تبوطر و  امد  یاه  روسنس  ییامناج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق بلاق  رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  زکرم 

1101001022000698 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلاق رد  هژورپ.دشاب  یم  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب  تمیق  هیارا  زا  لبق.ددرگ  یراذگراب   pdf لیاف بلاق  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت و  ریداقم  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یبیبح 05136098888  سانشراک.دشاب  یم  دادرارق 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لاسرا   لاسرا تیلباق   تیلباق وو   مرالآ   مرالآ هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یور   یور ربرب   یطیحم   یطیحم مرالآ   مرالآ عیمجت   عیمجت وو   لاقتنا   لاقتنا وو   تبوطر   تبوطر امد   امد یاه   یاه روسنس   روسنس ییامناج   ییامناج ناونع : : ناونع
زکرم زکرم

3232
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ تیاعرو  هعلاطم  تقد  هب  اه  تسویپ  دشاب -  یم   Cisco ISR4431-SEC/K9 رتور هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یرابج  ) ینف 09141434232 تالاوس  تهج  ناتسا  یروانف  لوئسم  سامت  هرامش 

1101009007000011 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاه متسیس  نارگ  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ISR4431-K9-SEC لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
راگن هر  دنمشوه 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  ًالماک  هعلاطم و  تقد  هب  اه  تسویپ  دشاب -  یم   Cisco ISR4431-SEC/K9 رتور هاگتسد  یتساوخرد 1  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرابج  ) ینف 09141434232 تالاوس  تهج  ناتسا  یروانف  لوئسم  سامت  هرامش 

5715749631 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نیریخ  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442020-044  ، 33470665-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441050-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco ISR4431-SEC/K9Cisco ISR4431-SEC/K9  رتور رتور هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 3333
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سناژروا  ) نامرک یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
(115

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط  نامرک  سناژروا 115  ییویدار  تاطابترا  vhf هکبش یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094436000034 زاین :  هرامش 

سناژروا 115) ) نامرک یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدمزکرم   هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  قبط  یندم  تیلوئسم  همیب  راکنامیپ ی  تیحالص  ینمیا .  تیحالص  یهاوگ  ییویدار و  تاطابترا  تاررقم  میظنت  نامزاسزوجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا   software reporter.N.S.C رازفا مرن  اب  راک  ینابیتشپ و  طیارش  یکشزپ و  مولع  هاگشناد 

7616913555 یتسپ :  دک  نامرک ،  سناژروا 115 یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یولع  غاب  تفه  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31329000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31329040-034 :: 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

هلول5548532 هزیناولاگ -  یاه  هلول  یریوصت -  شیاپ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
یجنرب دنلگ  هرهم  یسکلف - 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قباطم5548773 الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
تسویپ حرش 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دروم5548988 تازیهجت  اه و  هزاس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یارجا  یرادنا و  هار  تخاس ، یحارط ،
( یا هناوتسا  کیمارونا  شیامن  فک و  ویتکارتنیا  شیامن  ) زاین

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاقتنا5548992 یکشزپ -  شزومآ  عماج  یاه  هناماس  شزومآ -  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن 
شزومآ هناماس  رارقسا  شزومآ و  , بصن تاعالطا - 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سکپ5548993 متسیس  ءاقتراو  ینابیتشپ  یراذگاو  اهب  هحفص 14)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5548999 شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 14)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

115115 سناژروا   سناژروا ییویدار   ییویدار تاطابترا   تاطابترا vhfvhf  هکبش هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تاقلعتم5549045 هارمه  هتسبرادم  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5549065 هتسبرادم و  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرامش5549068 ددرت  یاههاگتسد  طخرب  تاعالطا  لاسرا  یرادهگن و  هحفص 28)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادشه هناماس  هس  و  یریگ ) شرازگ  هارمه  هب   ) یرامش ددرت  یاههاگتسد  طخرب  تاعالطا  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تعرس

1101001398000121 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5548646 لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ 
رامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرامش یرامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد طخرب   طخرب تاعالطا   تاعالطا لاسرا   لاسرا وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3535

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5548646 لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ 
رامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرامش5549068 ددرت  یاههاگتسد  طخرب  تاعالطا  لاسرا  یرادهگن و  هحفص 28)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

i1401/39 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر ین  رال و  تشدورم  نورزاک  اسف  باراد  مرهج  دیلقا  هدابآ  ناقرز  یاه  ناتسرهش  رد  یریوصت  شیاپ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مامضنا  هب 

 - یکیتسالپ تگاد  نیبرود -  یاه  هیاپ  هبعج -  شوپرد   - یندچ یاه  سکاب   - یجنرب دنلگ  هرهم  یسکلف -  هلول  هزیناولاگ -  یاه  هلول  لماش :  فیدر  رد 44  الاک 
یهگا لصا  رد  کی و ...  هجرد   ac16 یروتاینیم زویف  شوپرد -  اب  رادرایش  لباک  هدنرادهگن 

لایر  2/230/000/000  : لک دروارب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

07136112793 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنرب یجنرب دنلگ   دنلگ هرهم   هرهم یسکلف -  -  یسکلف هلول   هلول هزیناولاگ -  -  هزیناولاگ یاه   یاه هلول   هلول یریوصت -  -  یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000067 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1457-1458-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم خیرات 1403/08/21  هب  هنازخ  دانسا  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  کینورتکلا  هاگراک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003220000073 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم خیرات 1403/08/21  هب  هنازخ  دانسا  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  کینورتکلا  هاگراک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847135 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا.هیظفاح  هار  هس.یتشهب  دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38378224-083  ، 8348048-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359051-083 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3737

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود کینورتکلا   کینورتکلا هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095019000031 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ  external OS windows unified data storage server 2003x32 کسید دراه  الاک :  مان 

گربدنت
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   IKEGAMI یتراجت مان  لاتیجید  نیبرود  دربراک   T-430 لدم یزلف  تکارب  الاک :  مان 

IKEGAMI هدنزاس
ددع 20 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

رهش دنمشوه 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  کبارف  یتراجت  مان   HNR-3202 W4K لدم لاناک  هکبش 32  تحت   NVR ریوصت شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

هوکریش لباک  میس و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یرتم  لوط   PVC شکور سنج   7x0/75 mm^2 عطقم حطس  یسم  لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 350 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
لتاراف  AVR25C لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C6509 لدم تروپ  لانرتنیا 9  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   ACTI یتراجت مان   PMAX-0202 لدم هتسب  رادم  نیبرود  بآ  دض  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم  ناراف  یتراجت  مان   VA 1000 ناوت رزیالیباتسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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53358010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53358010-061 :: 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

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095019000032 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ  external OS windows unified data storage server 2003x32 کسید دراه  الاک :  مان 

گربدنت
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   IKEGAMI یتراجت مان  لاتیجید  نیبرود  دربراک   T-430 لدم یزلف  تکارب  الاک :  مان 

IKEGAMI هدنزاس
ددع 20 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

رهش دنمشوه 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  کبارف  یتراجت  مان   HNR-3202 W4K لدم لاناک  هکبش 32  تحت   NVR ریوصت شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

هوکریش لباک  میس و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یرتم  لوط   PVC شکور سنج   7x0/75 mm^2 عطقم حطس  یسم  لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 350 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
لتاراف  AVR25C لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C6509 لدم تروپ  لانرتنیا 9  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   ACTI یتراجت مان   PMAX-0202 لدم هتسب  رادم  نیبرود  بآ  دض  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم  ناراف  یتراجت  مان   VA 1000 ناوت رزیالیباتسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

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

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53358010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53358010-061 :: 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

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 " ) " ) 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

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

تاعالطا5548646 لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ 
رامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  /PH& SENSOR ANALYZER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004364 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداز یجاح  موثلک  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR ACCESS یتراجت مان   sp-kpv لدم یتظافح  یاهبرد  ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5549057PH& SENSOR ANALYZER(34 هحفص )  accessaccess

PH& SENSOR ANALYZERPH& SENSOR ANALYZER ناونع : : ناونع 4141

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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  اوهاد  ییویدیو  هدننک  طبض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002178 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

ییویدیو5548912 هدننک  هحفص 35)طبض  )  nvrnvr

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

تاقلعتم5549045 هارمه  هتسبرادم  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5549065 هتسبرادم و  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

دنمشوه5548985 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ییویدیو ییویدیو هدننک   هدننک طبض   طبض ناونع : : ناونع 4242

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 دادعت  33   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راولب5548802 رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 9)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هقطنم5548921 حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

فلخت5549037 تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 9)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکتد5549035 هحفص 19)زاگ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ هلکسا  تسارح  نامتخاس  نابیاس  بصن  تقرس و  دض  برد  ددع  ود  بصن  هیهت و  یمیدق ، برد  ندیچرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000316 زاین :  هرامش 

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

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سراپ هلکسا  تسارح  نامتخاس  نابیاس  بصن  تقرس و  دض  برد  ددع  ود  بصن  هیهت و  یمیدق ، برد  ندیچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5549056 نابیاس  بصن  تقرس و  دض  برد  ددع  ود  بصن  هیهت و  یمیدق ، برد  ندیچرب 
هلکسا تسارح 

هحفص 37) تقرس  ( تقرس دضدض  

هلکسا هلکسا تسارح   تسارح نامتخاس   نامتخاس نابیاس   نابیاس بصن   بصن وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ددع   ددع ودود   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یمیدق ، ، یمیدق برد   برد ندیچرب   ندیچرب ناونع : : ناونع 4343
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(( 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 دادعت  44   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

ناتسمارآ5548983 هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 14)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دروم5548988 تازیهجت  اه و  هزاس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یارجا  یرادنا و  هار  تخاس ، یحارط ،
( یا هناوتسا  کیمارونا  شیامن  فک و  ویتکارتنیا  شیامن  ) زاین

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاقتنا5548992 یکشزپ -  شزومآ  عماج  یاه  هناماس  شزومآ -  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن 
شزومآ هناماس  رارقسا  شزومآ و  , بصن تاعالطا - 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5548999 شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 14)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

رادم5548969 نیبرود  عاونا  یریوصت -  تراظن  تازیهجت  دیرخ  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  ناوخارف 
..و هاگتسد  دادعا 100  اوهاد -  هتسب 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه5548985 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

یاه5548923 نامتخاس  ینابهگن  ددرت و  لرتنک  یکیزیف ،  تظافح  هب  طوبرم  یاهمتسیسروما  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) 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 38 ھحفص 38 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 7 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 15 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 1 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 "nvr" (تعداد 3 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 "اطفاء حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 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 "بی ام اس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (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 "ثبت تخلف" (تعداد 3 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 "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 "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 "ضد سرقت" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)

