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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

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

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشجنپ  2727   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1515))

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

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

زا 25 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 19

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

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

زا 25 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

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

زا 25 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/2419:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 10:00:001401/06/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595557 :: هرازه هرازه :: 1401/06/2612:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  زاین  دروم  تازیهجت  یکدی و  تاعطق  نیمات  تهج  ناینب  شناد  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف  عوضوم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دجاو ناینب  شناد  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  هب  تبسن  ناینب ، شناد  هاگن  اب  یلم  دیلوت  ققحت  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش 

توعد ناینب  شناد  یاه  هعومجم  هیلک  زا  اذل  .دیامن  مادقا  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  یکدی و  مالقا  نیمات  هطبار  رد  راد  تیحالص  طیارش و 
.دنیامن هعجارم   ets.mashhad.ir سردآ هب  دهشم  یرادرهش  راک  عاجرا  هناماس  هب  طیارش  ریاس  زاین و  دروم  مالقا  زا  عالطا  بسک  تهج  دیآ  یم  لمعب 

یطاسقا شورف  تالیهست  قیرط  زا  ناوخارف  نیا  عوضوم  مالقا  زا  کی  ره  دیرخ  یلام  نیمات  ناینب ، شناد  تالوصحم  رازاب  هعسوت  فده  اب  **** 
روظنم هب  مزال  تادنتسم  کرادم و  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  اذل  .دریذپ  یم  تروص  یروهمج  تسایر  ییافوکش  یروآون و  قودنص  عانصتسا ) / گنیزیل )

یروانف یملع و  تنواعم  هب  هتسباو   ) ناینب شناد  یاه  تکرش  زکرم  طسوت  هرداص  ربتعم  ناینب  شناد  زوجم  ندوب  اراد  زا  معا  قوف  هدشدای  تالیهست  زا  هدافتسا 
**** .دنیامن تفایرد  ای  هتشاد و  رایتخا  رد  ار  ناوخارف  نیا  عوضوم  یاهالاک  زا  کی  ره  یارب  یروهمج ) تسایر 

درادن یهگآ  هنیزه  هب  زاین  همانزور :  رد  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار دانسا :  هنیزه 

قاتا مشش -  هقبط  دهشم -  یرهشراطق  یرادربهرهب  تکرش  یرادا  نامتخاس  یمتسر ،  دیهش  راولب  یاهتنا  جیسب -  هارگرزب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05133030633 نفلت :  هرامش 1607 

051  - 33030633 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5595486، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تکرش تکرش زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات تهج   تهج ناینب   ناینب شناد   شناد یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 25 ھحفص 4 
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نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9700197-48 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/6/9  هبنشراهچ  زور   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13/30

راکفا  :: عبنم اتعبنم خروم 1401/6/23  هبنشراهچ  زور  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 13/30

5595475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا تخانش  شرازگ  رد  تساوخ  رد  حرش  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  نیادومرت  یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  تاعطق  ددع  دادعت 305  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  ناوخارف 2001092544000050  هرامش  اب  یمومع  هصقانم  قیرط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک عبانم  یسررب  دیرخ و  دحاو  الاک  روما  تاکرادت و  رجفلاو  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها  سردآ   :: سردآ سردآ

02141934  - 06132252449 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

سکف 06134167610 هیدات   06132249806 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

132-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

arpc.ir :: عبنم خیراتعبنم زا  لیطعت )  یاهزور  زا  ریغ  هب   - ) 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل  1401/05/26

5595536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفن چنیا  تشه  هلول  طخ  لماک  ینارگیپ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیاس هلول  طخ  لماک  یلیصفت  ینف و  شرازگ  هئارا  نآ و  هب  هتسباو  تایلمع  ریاس  دنمشوه و  هدننک ،  یریگ  هزادنا  هدننک ،  زیمت  ینارگیپ  لماک  تایلمع  ماجنا  : راک حرش 

دنزاش یمیشورتپ  تکرش  یلخاد  هطوحم  ات  ناهفصا  تفن  شیالاپ  تکرش  لحم  زا  رتمولیک  دودح 265  لوط  هب  اتفن  لاقتنا  ( 8  ) چنیا تشه 

یضاقتم شریذپ  زا  همانیهاوگ  نیا  هئارا  مدع  تروص  رد  ینامز (  رابتعا  اب  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  راکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( میروذعم

لایر  500.000 دانسا : دیرخ 
همان تنامض  ای  یکناب و  ینیمضت  کچ  هئارا  اب  هراشالا و  ردص  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  زیراو  لباق  یداهنشیپ  لک  غلبم  اه  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

دنزاش یمیشورتپ  تکرش  مان  هب  هام  هس  رابتعا  اب  ماپس )  یزکرم (  کناب  یلام  یکینورتکلا  یناسر  مایپ  هناماس  رد  هدش  تبث  یکناب 
 . دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  تخادرپ 

اهنامیپ روما  رتفد  دنزاش -  یمیشورتپ  عمتجم  درجورب -  هداج  رتمولیک 22  کارا -   :: سردآ سردآ

08632633180 08632633163 و 95 -   - 65 :: نفلت :: www.arpc.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

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم نیادومرت   نیادومرت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک   PLCPLC  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاعطق   تاعطق ددع   ددع   305305 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 22

اتفن اتفن چنیا   چنیا تشه   تشه هلول   هلول طخطخ   لماک   لماک ینارگیپ   ینارگیپ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 25 ھحفص 5 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001491000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595571 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یانیمولآ  دیلوت  عمتجم  سیلکت )  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا  یانیمولآ  دیلوت  عمتجم  سیلکن ) دحاو 21( لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
94,435,488,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,721,774,400 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یانیمولآ  عمتجم  - تساوخنس هداج  رتمولیک 7  - مرجاج - یلامش ناسارخ   ، 9441111137 یتسپ :  دک  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092544000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیادومرت  یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  مالقا  ملق  هیهت 16 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

نیادومرت نیادومرت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک   PLCPLC  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ مالقا   مالقا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 25 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یتظافح  ) طبترم تیحالص  یاراد  یاهتکرش  هب  ار  ناتسا  عتارم  اهلگنج و  عطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  تبقارم و  تشک و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  هصقانم  دانسا  تاصخشم  قبط  یماظتنا )  یتبقارم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/728897 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/29هرامش ات : تلهم   1401/05/26 زا :  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/30عبنم  1401/05/30  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pm ماجنا یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   تنایص   تنایص وو   تبقارم   تبقارم وو   تشک   تشک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

pmpm  ماجنا ماجنا وو   یرادهگن   یرادهگن 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 25 ھحفص 7 
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خودیود - ہرد هچب  - دوعس هکی  ریسم  یشکلباکو  یرافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32242555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5595463 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5595486، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دروم5595557 تازیهجت  یکدی و  تاعطق  نیمات  تهج  ناینب  شناد  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف 
تکرش زاین 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ5595475 زاین  دروم  نیادومرت  یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  تاعطق  ددع  هحفص 4)دادعت 305  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیادومرت5595586 یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  مالقا  یفیک  یبایزرا  هحفص 4)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یشکلباک یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 25 ھحفص 8 
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راصحلگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/26هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 8 ات 

ناهیک  :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595463 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاتسور یرون -  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راصحلگ

لایر دروآرب 35.807.465.000 

دجاو یاه  تکرش  ناسکی ، طیارش  رد  یر -  رازاب  هبعش  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  یدقن  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.790.373.250  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، اتفا هب  موسوم  یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  اتمس ، هب  موسوم  یراکمه  تیحالص  هناورپ  یاراد  طبترم  یقوقح  تیصخ  نتشاد ش  اب  طیارش 
یاه لکشت  رد  تیوضع  یهاوگ  ناریا ، کینورتکلا  تظافح  یاهتکرش  یرسارس  هیداحتا  رد  تیوضع  یهاوگ  کیتامروفنا ، یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ 

سیئر ای  لماع  ریدم  اب  تکرش  مان  هب   HSE  ) تسیز طیحم  ینمیا و  تشادهب ، تیحالص  یهاوگ  یراکنامیپ ، تیحالص  همانیهاوگ  یا ، هنایار  کینورتکلا و  یتعنص 
هدنرب هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  تشاد - دنهاوخ  رارق  باختنا  تیولوا  رد  دراد ،) تیلاعف  روما  نیا  رد  هچنانچ   ) یناگرزاب قاتا  رد  تیوضع  یهاوگ  هریدم ،) تئیه 

دشاب یم  هصقانم 

راصحلگ یرایهد  یمالسا و  یاروش  نامتخاس  نارمچ ، دیهش  نابایخ  ادهش ، نابایخ  راصحلگ ، یاتسور  کزیرهک ، شخب  یررهش ، سردآ   :: سردآ سردآ
راصحلگ یرایهد  هناخریبد  : یکیزیف تروص  هب  فلا  تکاپ  لیوحت  لحم 

:: 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

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدرشف شور 

1401/05/26 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595486 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ و شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ، تازیهجت ، نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  یریوصت  تراظن  شیاپ و  متسیس  هلاس  ود  یتناراو 

یرادرهش .ناشاک  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 20.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  زا  هصقانم  دانسا  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

8-55440055-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف تخاسریز   تخاسریز 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 یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یرون یرون

99

،، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاسریز ، ، تخاسریز تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت (، (، ITSITS  ) ) دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح ناینب   ناینب شناد   شناد لوصحم   لوصحم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس هلاس   هلاس ودود   یتناراو   یتناراو وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ، ، شزومآ

1010

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

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

زا 25 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5twug3r8mjyg4?user=37505&ntc=5595463
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5595463?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wdx44g7fsq2n3?user=37505&ntc=5595486
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5595486?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


راصحلگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091161000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595494 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   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
یر  ناتسرهش  راصحلگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,807,465,000 یلام :  دروآرب 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,790,373,250 نیمضت :  غلبم 
13:30 تعاس : 1401/09/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس نارمچ ،  دیهش  نابایخ  ءادهش ،  نابایخ  راصحلگ ،  یاتسور  کزیرهک ،  شخب  یررهش ،   ، 1879153486 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
راصحلگ یرایهد  یمالسا و  یاروش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5595463 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دحاو5595571 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 4)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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 111 1
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/82598 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب زکرم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5595463 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5595486، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه5595494 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دحاو5595571 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 4)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیبرود نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

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  لوا  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000083 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 2 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا مرف  رد  طیارش  قباطم  رواشم  ذخا   ) تعرس تیودحم  یاهولبات  قیقدتو  تشادرب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000062 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضماو  رهم  مالعتسا  مرف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1313

تعرس تعرس تیودحم   تیودحم یاهولبات   یاهولبات قیقدتو   قیقدتو تشادرب   تشادرب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 25 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 5 نورام  تفن  لاقتنا  زکرم  سرام  نیبروت  یقیقد  رازبا  یاه  ولبات  بصن  گنیریاو و  یزادنا و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001403 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زدهد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یجرگ  سدنهم  یاقآ  روپردیح و  سدنهم  یاقآ  اب  نفلت 03133960140 و 03133960145  اب  یرادا  تاعاس  رد  دیناوت  یم  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیریگب

.ددرگ هجوت  امتح  دروآرب  راک و  حرش  تاجردنم  هیلک  هب  راک  عون  ندوب  یصصخت  هب  هجوت  اب 

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

91342400-0913  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبروت نیبروت یقیقد   یقیقد رازبا   رازبا یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   گنیریاو   گنیریاو وو   یزادنا   یزادنا لباک   لباک ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 25 ھحفص 13 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/08/22عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
wtw کرام یکیمارس  جنس  تیادهدورتکلا  ناونع : 

14011729 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامیپاوه یریگتخوس  رد  high high level alarm و high level alarm متسیس بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091781000168 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دادرارق لیاف  - راک حرش   – گربودریداقم تروص  تسویپ (  کرادم  هب  هجوت  اب  قوف  حرط  ماجنا  یارب  عوطقم  تروصب  ار  دوخ  یداهنشیپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دنا ) هدش  ءاضماو  رهم  الک  هک  هطوبرم  کرادم  مامضناب  () یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هارمهب 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wtwwtw کرام   کرام یکیمارس   یکیمارس جنس   جنس تیادهدورتکلا   تیادهدورتکلا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

ییامیپاوه ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس ردرد   high high level alarmhigh high level alarm  وو   high level alarmhigh level alarm  متسیس متسیس بصن   بصن 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 25 ھحفص 14 
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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 17 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MICRO SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MODEL : 83272
MFR: CROUZET

1101093498004739 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت   07731319365 یلخاد :  رامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31319560-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MICRO SWITCH MODEL : 83272  MFR: CROUZETMICRO SWITCH MODEL : 83272  MFR: CROUZET 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 25 ھحفص 15 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5595574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا تاریمعت  قرب و  تاریمعت  کیناکم ، تاریمعت  یصصخت  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000588 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتیمک ریبد  اب  سامت  یط  دنناوت  یم  دنشاب ؛ هتشاد  یماهبا  مالعتسا  کرادم  دا و  ـ نسا مو  ـ هفم ـت بـه  بسن مرتحم  ناگدننک  نیمأت  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تفایرد  ار  مزال  خساپ  هرامشب 08432912640  طسوتم  تالماعم 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912640-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیقدرازبا قیقدرازبا تاریمعت   تاریمعت وو   قرب   قرب تاریمعت   تاریمعت کیناکم ، ، کیناکم تاریمعت   تاریمعت یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراپ زاگ  تفن و  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 14 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ORBIS I S OPTICAL SMOKE DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002632 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییامیپاوه5595464 یریگتخوس  رد  high high level alarm و high level alarm متسیس هحفص 13)بصن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ORBIS  I  S  ORBIS  I  S  OPTICAL SMOKE DETECTOROPTICAL SMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIMOSA ییویدار کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم مامت  اب 

اه تسویپ  قبط 
( تسا هباشم  دک  ناریا  )

1101093035000388 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یرابتعا دیرخ  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  رگید  یبناج  هنیزه  هنوگره  هیلخت و  لاسرا و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دوش دیق  ربتعم  سامت  هرامش 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 
هدننک نیمات  دوخ  هلیسوب  تنامض  یتناراگ و 

شورف زا  سپ  تامدخ 
یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) اهاه تسویپ   تسویپ قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت اباب     MIMOSAMIMOSA  ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب هرادا  هیدات  یگنهامهاب و  تسویپ و  تسیل  قبط  یرونربیف  مزاول  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000137 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرب هرادا  هیدات  یگنهامهاب و  تسویپ و  تسیل  قبط  یرونربیف  مزاول  یارجا  هیهت و  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

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

قرب هرادا  هیدات  یگنهامهاب و  تسویپ و  تسیل  قبط  یرونربیف  مزاول  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: 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

تعرس5595521 تیودحم  یاهولبات  قیقدتو  تشادرب  هحفص 11)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرونربیف یرونربیف مزاول   مزاول یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یزیمآ  گنر  هرهم و  چیپ و  لیردراگ و  هیاپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000083 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا حطس  یزیمآ  گنر  هرهم و  چیپ و  لیردراگ و  هیاپ  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج 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 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت  یلودج 4  کی  هجرد  ینغور  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نت  یلودج 3  کی  هجرد  ینغور  یبآ  گنر 

نت یلودج 1  کی  هجرد  ینغور  درز  گنر 
نت یلودج 1  هجرد  ینغور  یکشم  گنر 

1201005079000001 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  مرهج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نت  یلودج 4  کی  هجرد  ینغور  دیفس  گنر  - 
نت  یلودج 3  کی  هجرد  ینغور  یبآ  گنر 

نت یلودج 1  کی  هجرد  ینغور  درز  گنر 
نت یلودج 1  هجرد  ینغور  یکشم  گنر 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
نت  9 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دصرد  نیزر 30  هار و  شرآ  دنرب  اب  کی  هجرد  ینغور  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7413914393 یتسپ :  دک  مرهج ،  یرادرهش  نامتخاس  سدقم ،  عافد  هار  راهچ  یناشاک ،  هلا  تیآ  نابایخ  مرهج ،  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54234770-071  ، 54234780-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54234774-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج کیکی   هجرد   هجرد ینغور   ینغور دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک لپ  ریز  ییانشور  حالصا  تهج  ییانشور  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000063 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو یلوتفم  یسم 1/5  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 900 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

یزام ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M313ULED7840-S دک نیولک  نمول 4000   LED 18000 ینابایخ نرتاس  لدم  هلوژام  راهچ   W 140 غارچ الاک :  مان 
رون

ددع 12 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M311WLED6840-S دک  LED 14000 lm 4000 k یروتکژورپ سکولیتپا  لدم  هلوژام  هس   W 104 غارچ الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیدنه یرادرهش   :: 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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک یروشک لپلپ   ریز   ریز ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج ییانشور   ییانشور مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

 - - یکاخ یکاخ تایلمع   تایلمع تازیهجت -  -  تازیهجت دیرخ   دیرخ یراذگ -  -  یراذگ شوپفک   شوپفک یراذگ -  -  یراذگ لودج   لودج یتشادهب -  -  یتشادهب سیورس   سیورس ثادحا   ثادحا مرگ -  -  مرگ تلافسآ   تلافسآ زبس -  -  زبس یاضف   یاضف ناونع : : ناونع
رباعم رباعم ییانشور   ییانشور داجیا   داجیا

2626

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یتسویپ کرادم  تاحیضوت  قبط  لایر )   7/117/000/000 هژورپ :  رابتعا  تهج ( :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009024000014 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناجیدنه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زبس یاضف  یرادهگن  تبقارم و  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرمرتم 4258 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لایر نویلیم  702 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 

بعکمرتم 4800 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
غارچ 33 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 6799 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
رتم 2044 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 442 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 
انب تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 155 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناجیدنه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییانشور داجیا  یکاخ -  تایلمع  تازیهجت -  دیرخ  یراذگ -  شوپفک  یراذگ -  لودج  یتشادهب -  سیورس  ثادحا  مرگ -  تلافسآ  زبس -  یاضف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم  تاحیضوت  قبط  لایر )   7/117/000/000 هژورپ :  رابتعا  رباعم - 

6359173174 یتسپ :  دک  ناجیدنه ،  یرادرهش  نیسح -  ماما  نابایخ  ناجیدنه -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناجیدنه ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52572112-061  ، 52572012-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52572012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/389608 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تلهم   1401/05/26  : زا تلهم   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/29:

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/30عبنم  1401/05/30  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب دیهش  زکرم   ip نیبرود یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225  : نفلت تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ناوخ5595463 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه5595494 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 8) 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

5595315ORBIS I S OPTICAL SMOKE DETECTOR(16 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنسیال5595254 رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ipip نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 25 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mnwg3mamgb982?user=37505&ntc=5595576
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5595576?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ناوخ5595463 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5595486، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه5595494 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 25 ھحفص 25 
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