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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 17

140 1140 1 نابآ   نابآ   1 11 1 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2222))

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

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

زا 32 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 21

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " 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  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 17

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

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

زا 32 ھحفص 2 
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( 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 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ندعم  یسدنهم  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15:00هرامش  - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک نداعم  ینمیا  تیعضو  یبایزرا  یسرزاب و  یاه  هژورپ  دنمشوه  هناماس  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 60 کارا ، نابایخ  یهلا ، تاجن  نابایخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://imeo.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

لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001004000239 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905560 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم هرامش 2/110322  زوجم  ساسارب  .یضارا  کلمت  هناماس  رد  ینارمع  یاه  هژورپ  کلمت  یاه  هدنورپ  تاعالطا  دورو  دانسا و  نکسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لماعریدم  ریزو و  مرتحم  نواعم  1401/07/18

روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.یضارا کلمت  هناماس  رد  ینارمع  یاه  هژورپ  کلمت  یاه  هدنورپ  تاعالطا  دورو  دانسا و  نکسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/11/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راولب شبن  راشفا - دیرف  نابایخ  رفظ -)  ) یدرگتسد دیحو  نابایخ  (- لامش  ) سردم هارگرزب  نارهت -  ، 1916615813 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.3 کالپ شرآ - 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تیعضو تیعضو یبایزرا   یبایزرا وو   یسرزاب   یسرزاب یاه   یاه هژورپ   هژورپ دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

ینارمع ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ کلمت   کلمت یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 32 ھحفص 5 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسا5905113 یاههار  تیریدم  زکرم  زیهجت  تازیهجت و  نیمات  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما دادیور   :: عبنم خیراتعبنم هب  هبنش  زور   13:00 تعاسات :  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905381 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هب  هبنشکی  زور  حبص  تعاس 08:00  زا   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  رهش  هقطنم 3  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع   248-3-401 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا رهش  هقطنم 1  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع   401-3249

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 292 تکرش  تالماعم  هناخریبد  هب  دانسا  لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 380  8-03136680030 :: نفلت :: http://iets.mporg.ir www.abfaesfahan.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

رونابص یتعنص  یندعم و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  سپ  یراک  زور  رثکادح 10   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو راکنامیپ  هب  ار  نادمه  ناتسا  رد  عقاو  دوخ ، هناخراک  یارب  راک  طیحم  یاه  هدنیالآ  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لیوحت یناگرزاب ) شخب   ) مو ـه سـ قبط  - کالپ 49 ـی ) بر حـق طـلـب غـ  ) نابایخ 26 قرش -  یناجنسفر  یمشاه  یجورخ  هب  هدیسرن  دابآ  تداعس   :: سردآ سردآ
.دنیامن

02127645305 :: نفلت :: www.sabanour.comنفلت 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

بالضاف بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد    (  ( CCTVCCTV  ) ) یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

راک راک طیحم   طیحم یاه   یاه هدنیالآ   هدنیالآ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس یحارط ، ، یحارط 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 32 ھحفص 6 
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رون ابص  یتعنص  یندعم و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  سپ  یراک  زور  هد  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک قیقد و  رازبا  متسیس  یارجا  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

عومسم هنیمز  نیا  رد  یضارتعا  اعدا و  هنوگ  چیه  هتشاد و  ار  تاداهنشیپ  یمامت  ای  کی  ره  لوبق  ای  در  هنیمز  رد  لماک  رایتخا  رازگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخن 

یناگرزاب شخب  موس  یبرغ پ 49 ط  بلط  قح  قرش خ 26  یناجنسفر  یمشاه  یجورخ  هب  هدیسرن  دابآ  تداعس  لیوحت :  :: سردآ سردآ

02127645314 :: نفلت :: www.sabanour.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091138000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905080 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفسلف  دیهش  رابنا  یناشن  شتآ  گنیر  زبس و  یاضف  یتشادهب ، بآ  یشک  هلول  متسیس  حالصا  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یفسلف  دیهش  رابنا  یناشن  شتآ  گنیر  زبس و  یاضف  یتشادهب ، بآ  یشک  هلول  متسیس  حالصا  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,200,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   560,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:30 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   ، 8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک وو   قیقد   قیقد رازبا   رازبا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 55

رابنا رابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ گنیر   گنیر وو   زبس   زبس یاضف   یاضف یتشادهب ، ، یتشادهب بآبآ   یشک   یشک هلول   هلول متسیس   متسیس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 32 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 17   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 12   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905376 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   جنپ  زور  تعاس 10   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یاه  نامتخاس  میسیب  نما  هکبش  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر  نیمضت ک 1/650/000/000 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

53507223  - 53507026 :: 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

نارهت هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5905543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرسرپ تنرتنیا  سیورس  رغت  یریاد و  تساوخرد  تبث  تهج  یاه 2020  سامت  زا  یشخب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Tetci.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاه یاه نامتخاس   نامتخاس میسیب   میسیب نما   نما هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس رغت   رغت وو   یریاد   یریاد تساوخرد   تساوخرد تبث   تبث تهج   تهج   20202020 یاه   یاه سامت   سامت زازا   یشخب   یشخب یراذگاو   یراذگاو 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 :
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ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هبنشراهچ  خروم 1401/8/11  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

داصتقا رصع   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905078 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یلصا  یاهروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 9.000.000.000 

لایر هدرپس 450.000.000  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تبون ود  پاچ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یکناب -  ربتعم  همان  تنامض  یدقن و  زیراو  تروص  هب 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ 

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

02165238006 :: نفلت :: www.setadiran.ir baghestan.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

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010950050000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.سدقم دهشم  رهش  حطس  رد  لیردنه  ریمعت  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایر  10.011.736.331 دروآرب :  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 99

رهش رهش حطس   حطس ردرد   لیردنه   لیردنه ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004449000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905113 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس  ناتسا  یاههار  تیریدم  زکرم  زیهجت  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نانمس  ناتسا  یاههار  تیریدم  زکرم  زیهجت  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,570,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,128,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/11/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیسب راولب  نانمس   ، 3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/11هرامش زا   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905216 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راوس هلیب  یاتسور  یطابترا  لپ  یزاسزاب  تاریمعت و  ییارجا  تایلمع  کی  زاف  01-م-05  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک لوطب 13  اعومجم  روطق  یوخ  یلغواویا و  - یوخ روحم  رد  یلصفم  ینتب  یسرجوین  بصن  هیهت و  01-م-07-

یربارت هار و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادهار و لک  هرادا  مثیم -  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2 -  نابایخ  هیمورا -  : سردآ یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  : امرفراک  :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح 

:: 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

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم زیهجت   زیهجت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

یلصفم یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت  --  -- یطابترا یطابترا لپلپ   یزاسزاب   یزاسزاب وو   تاریمعت   تاریمعت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع کیکی   زاف   زاف ناونع : : ناونع 1212

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 هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001005130000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905562 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب )  یم  یرابجا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  هئارا  رهش (  حطس  یلصا  یاهروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  یلصا  یاهروحم  یشک  طخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   450,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/09/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسغاب یرادرهش  یلصا -  هلال 2  دابآ -  مداخ  ناتسغاب  - رایرهش -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Appliance wpaR-200 سکلو ینابیتشپ  سنسیال  ددع  100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000175 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Appliance wpaR-200 سکلو ینابیتشپ  سنسیال  ددع  100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

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

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

Appliance wpaR-200Appliance wpaR-200 سکلو   سکلو ینابیتشپ   ینابیتشپ سنسیال   سنسیال ددع   ددع 100100 ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SOFTWARE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001058 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ارحص  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یتراظن  متسیس  یتارباخم و  رادار  متسیس  هچراپکی  تیریدم  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناماس هعسوت  نامرآ  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SOFTWARE SOFTWARE 0615318371106153183711 ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ ربا  ینابیتشپ  یرادهگن و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000051 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  تسویپ  هحفص  هارمه 3  هب  دادرارق  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  هطوبرم  روتکاف  شیپ  یتساوخرد و  تادنتسم  ریاس  هارمه  هب  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  دیئات و 

دشاب یم  هطوبرم 81565122و81565124  ناسانشراک  اب  سامت  نفلت 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یصوصخ یصوصخ ربا   ربا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسالک یسراپ  یرادرب  هرهب  هاچ 88  نورام 2 و  یرادرب  هرهب  یاههاچ 148/457/340/44/15  تهج  یهاچرس  لنپ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001597 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم تارغت  سیسات و  یهگا  مئامض ، خرن و  داهنشیپ  گرب  دانسا ، دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  هدش ، دیق  یاه  همانیهاوگ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
000ر800ر908ر3) :-/ دروآرب تاریمعت ، یرادهگن و  هرادا   ) تسیمازلا ییارجا  هقباس  باسح و  اصافم  یرازگرابدشابیم  یمازلا  یراکنامیپ  تکرش 

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

52627701-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) PLC ساسارب قربو  رورس  قاتا  یطیحم  شیالاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092480000007 زاین :  هرامش 

شیک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط   ) PLC ساسارب قربو  رورس  قاتا  یطیحم  شیالاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7941774349 یتسپ :  دک  شیک ،  یعامتجا  نیمات  - اه کناب  عمتجم  - یئاسن نابایخ  شیک - شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44422288-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423820-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ بصن   بصن ناونع : : ناونع 1717

PLCPLC  ساسارب ساسارب قربو   قربو رورس   رورس قاتا   قاتا یطیحم   یطیحم شیالاپ   شیالاپ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 32 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

مهن هاگشیالاپ  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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل " دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش - یفرصم  یکدی و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 308  ربارب  متیآ   10 .ددرگ هئارا 
1101097587000113 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-LR لدم  SFP Module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل " دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش - یفرصم  یکدی و  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هلاس  کی  یتناراو  هلاس و  کی  یتناراگ  هرود  الاک و  لانیجروا  تیکیفیترس 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل " " افطل دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هکبش - - هکبش یفرصم   یفرصم وو   یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
ددع ددع   308308 اباب   ربارب   ربارب متیآ   متیآ   1010 .ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا

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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رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشمالاکدک  - دنک ینابیتشپ  یرونربیف  -24s-ws-c3850 چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001431000289 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کارا یزاس  نیشام  یدیلوت  یتعنص و  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   DWN-36W2F3RTXY لدم  in 10 یبد چوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ هناخراک  لشب و  روتوم  یاهدحاو  زاین  دروم  یرافح  لشب و  یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001297000122 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33347405-011  ، 33345571-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345580-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشمالاکدک   هباشمالاکدک -- دنک دنک ینابیتشپ   ینابیتشپ یرونربیف   یرونربیف -- 2424s-ws-c3850s-ws-c3850 چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 2020

تلافسآ تلافسآ هناخراک   هناخراک وو   لشب   لشب روتوم   روتوم یاهدحاو   یاهدحاو زاین   زاین دروم   دروم یرافح   یرافح وو   لشب   لشب یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 32 ھحفص 16 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26078035 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905550 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  هداد  زکرم  یطابترا  تخاسریز  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تامدخ کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 6  لقادح  - providers یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 7  لقادح  ینابیتشپ - 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت :   05131296633 ینف : لوئسم  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.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

یصوصخ5905432 ربا  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 11)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  یگنهرف  یعامتجا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905383 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یرهش  نارکا  یاه  هزاس  یزاسزاب  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نامتخاس هینبا و  نازاسولبات -  هتشر  یعامتجا -  یگنهرف و  نامزاس  تقوم -  یرهش  ناملا  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبارت یاقا  تاکرادت  نااسانشراک  قاتا 308  هس  هقبط  یگنهرف  نامزاس  انیس  نبا  عطاقت  هاگشناد  نابایخ   :: سردآ سردآ

09155137720 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداد هداد زکرم   زکرم یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 2222

یرهش یرهش نارکا   نارکا یاه   یاه هزاس   هزاس یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 32 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/glccsblmxadq4?user=37505&ntc=5905550
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905550?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ygpuv28tpync4?user=37505&ntc=5905383
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905383?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  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 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت طورخم  رطخ ,  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000322 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   cm 10 ضرع یرتم  لوط  یکیتسالپ  رطخ  مالعا  هدنهد  رادشه  راون  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دات  دروم  تفن  تعنص   AVL وضع یلخاد  ناگدنزاس  تخاس  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  نیا  یالاک 

.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 
.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت طورخم   طورخم رطخ ,  ,  رطخ راون   راون ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  دروآرب و  تسیل  قبط  یرهش  رباعم  یاه  ولبات  یروآ  عمج  بصن و  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095547000047 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و هعلاطم و  لماک  روط  هب  ار  تسویپ  تامدخ  حرش  دروآرب و  تسیل  دیاب  هدننک  تکرش  یرهش  رباعم  یاه  ولبات  یروآ  عمج  بصن و  ارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  هدننک  تکرش  ندومن  در  رد  نامزاس  تروص  نیا  ریغ  رد  مادقا  هناماس  رد  نآ  یرازگراب  هب  تبسن  ءاضما و 

8913853363 یتسپ :  دک  هچوک ،  یادتبا  هداز  بیقن  دیهش  هچوک  مئاق  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36274472-035  ، 36274470-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274471-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش رباعم   رباعم یاه   یاه ولبات   ولبات یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 2525

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

جوسای هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدش تسویپ  ناوخارف  قباطم   ) جوسای هاگشناد  یاه  نابایخ  یشک  طخ  یارجا  ولبات و  هیاپ  ییامنهار و  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060035000032 زاین :  هرامش 

جوسای هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  m 2 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591874934 یتسپ :  دک  جوسای ،  هاگشناد  تیریدم  نامتخاس  نارادساپ ، نابایخ  جوسای ، جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31001242-074  ، 31001200-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223822-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه نابایخ   نابایخ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " 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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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 " ) " ) قیرح قیرح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سودرف نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092155000047 زاین :  هرامش 

سودرف نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شیک زادرپ  تینما  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  زادرپ  تینما  ناماس  هدنزاس  عجرم   LCD5300R لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09155665208/ ددرگ رکذ  ازجم  تروصب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  / یمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  ای  تسویپ  لیاف  لیمکت  / هباشم IRC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 2 / ددرگ رکذ  امتح  یتناراگ  تدمو  عون  / سامت

9771766559 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723326-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723326-056 :: 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

5905094PLC ساسارب قربو  رورس  قاتا  یطیحم  هحفص 13)شیالاپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

یاه5905381 هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 
بالضاف

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود 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 32 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m9kajx5ucxyw2?user=37505&ntc=5905184
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905184?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  300( بلق پمپ  جنس  حطس   ) روتکتد لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000777 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 69/4 لوط  F 7/5 زیاس قورع  بلق و  دربراک  پمپ  نلاب  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  300( بلق پمپ  جنس  حطس   ) روتکتد لول 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5905429  300( بلق پمپ  جنس  حطس   ) روتکتد هحفص 22)لول  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددع ددع   300300 (( بلق بلق پمپ   پمپ جنس   جنس حطس   حطس  ) ) روتکتد روتکتد لول   لول ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 32 ھحفص 22 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نیبرود 500  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050136000746 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ددع نیبرود 500  رواک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع نیبرود 500  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   500500 نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 32 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ مدقا  تسویپ  تادنتسم  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمدرم یاهکچ  قیرط  زا  هجو  تخادرپ 

1101030148000104 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا رون  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   FNA12 لدم  m 12 عافترا یهجو  دنچ  لکد  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرط زا  هجو  تخادرپ  ددرگ  مدقا  تسویپ  تادنتسم  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمدرم یاهکچ 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

ددع5905101 نیبرود 500  هحفص 11)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5905184 هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یهجو5905464 دنچ  لکد  هحفص 11)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهجو یهجو دنچ   دنچ لکد   لکد هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 32 ھحفص 24 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  رلرتنک  داب و  یج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000089 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA20242 لدم رورس  دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یفطل  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531456100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق هاگشناد   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج   SFP دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000123 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8Gb shortwave B-series FC SFP +1PACK لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج   SFP دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه دربراک   دربراک تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ رلرتنک   رلرتنک هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 3131

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 3232

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 " ) " ) 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " 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

رورس5905363 دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هحفص 24)هظفحم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5905479 زاس  هحفص 24)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سودرف نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رورس تهج  ) تاقلعتمو سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092155000048 زاین :  هرامش 

سودرف نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 0915566508/ ددرگرکذ ازجم  تروصب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  / یمازلا روتکاف  شیپ  هئاراای  تسویپ  لیاف  لیمکت  / هباشم IRC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 2 / ددرگ رکذ  ازجم  تروصب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  / سامت

9771766559 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723326-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723326-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس تهج   تهج )) تاقلعتمو تاقلعتمو سیک   سیک ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم رورس  رواپ  ددع - تشه   G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   P G8 d

1101001431000290 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   14900R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه  09173771734 سامت دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380 PDL380 P لدم لدم رورس   رورس رواپ   رواپ ددع - - ددع تشه   تشه   G9G9  3232 مرمر   ددع - - ددع هسهس   DL380 PG8DL380 PG8 لدمرورس لدمرورس نفنف    - - ددع ددع کیکی   رورس   رورس کنیس   کنیس تیه   تیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی     G8 dG8 d

3434

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 " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001001119000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905557 :: هرازه هرازه :: 1401/09/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  دیرخ 6  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رورس هاگتسد  دیرخ 6  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,950,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش داتسا  راولب   ، 5156957734 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

5905094PLC ساسارب قربو  رورس  قاتا  یطیحم  هحفص 13)شیالاپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5905225( رورس تهج  ) تاقلعتمو هحفص 26)سیک  رورس  ( رورس

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

5905228G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد 
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   DL380 P G8 d لدم رورس  رواپ  ددع - تشه 

هحفص 26) رورس  ( رورس

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

رورس5905363 دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هحفص 24)هظفحم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5905557 هاگتسد  دیرخ 6  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 26)هصقانم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

یلام5905239 ینف و  تاداهنشیپ  افطل " دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش - یفرصم  یکدی و  تاعطق 
ددع اب 308  ربارب  متیآ   10 .ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب 

هحفص 15) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISOLATION SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317248  : نفلت
1101096347000436 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هغارم لارام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   IT یتراجت مان   SQ لدم نایرج  لصو  عطق و  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ISOLATION SWITCH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317741 سکف :  07731317248  : نفلت

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

دشابیم5905296 هباشمالاکدک  - دنک ینابیتشپ  یرونربیف  -24s-ws-c3850 هحفص 15)چیوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نایرج5905446 لصو  عطق و  یبد  هحفص 29)چوس  چوس  ( چوس

نایرج نایرج لصو   لصو وو   عطق   عطق یبد   یبد چوس   چوس 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 :

زا 32 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل 1401/8/14  خروم 1401/8/4  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13

هیاس  :: عبنم خروم 1401/8/24عبنم تعاس 13  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905347 :: هرازه هرازه خروم 1401/8/25دکدک   تعاس 14/30   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب 7.000.000.000 اب  یناسر  عالطا  یبهذم و  یلم ، تامسارم  رد  یریوصت ، یتوص و  یاه  متسیس  ییاپرب  نیمات و  تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر

لایر  هدرپس 350.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب  همانتنامض  ای  یرادرهش و  صاخشا  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  هدرپس 

تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

یریوصت5905347 یتوص و  یاه  متسیس  ییاپرب  نیمات و  تهج  راکنامیپ  هحفص 30)باختنا  توص  ( توص

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص یاه   یاه متسیس   متسیس ییاپرب   ییاپرب وو   نیمات   نیمات تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 32 ھحفص 30 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهدنامرف عافد -  عیانص  نامزاس  ینابیتشپ  یاه  هاگرارق  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیچراپ هقطنم  یادهش  هاگرارق 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  مرف  رد  جردنم  تایئزج  طیارش و  اب   QCM دنرب رتمیلیم  ضرع 230  ردلوم  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرف رد  جردنم  طیارش  تایئزج و  حرش  هب   OPG یکشزپنادند یژولویدار  هاگتسد  کی  دیرخ 

هصقانم مرف  رد  جردنم  طیارش  تایئزج و  حرش  هب  لباترپ  روتالیتنو  هاگتسد  کی  دیرخ 
هصقانم مرف  رد  جردنم  طیارش  تایئزج و  حرش  هب  زیلانآ  رازفا  مرن  صوصخم ، لباک  رتنیرپ ، هروتینام  لیمدرت ، ، ECG لماش شزرو  تست  هاگتسد  کی  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم یناگرزاب -  تنواعم  نیچراپ ، هقطنم  یادهش  هاگرارق  یهدنامرف  نیچراپ ، یادهش  راولب  یاهتنا  ینامیلس ، مساق  دیهش  نادیم  تشدکاپ ، نارهت -   :: سردآ سردآ
دادرارق

36024502-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

هاگتسد5905049 کی  دیرخ  یکشزپنادند -  یژولویدار  هاگتسد  کی  دیرخ  ردلوم -  هاگتسد  کی  دیرخ 
...و لباترپ  روتالیتنو 

هحفص 31) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

هتسبرادم5905184 هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

...و ...و لباترپ   لباترپ روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ردلوم -  -  ردلوم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 32 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراس یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097915000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905559 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ءاقترا  لباق   ، Elvis تیلپ یبناج  هعطق  زا  هدافتسا  اب  رتموتفورتکپسا )  ردیر ،  ازیالا  ردیر (  تیلپ  ورکیم   SPECTROstar Nano هاگتسد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . Mars رازفا مرن  هارمه  هب  و   , Cuvette یریگرارق هاگیاج  یاراد  تیلباق Incuba tion /Shake و  اب  دشاب .  نامز )  مه  تروص  هب  هنومن   16 پارد (  ونان  هاگتسد 

 ( ناملآ  BMG LABTECH هاگتسد هدنزاس  یناپمک  ) 
هب لاصتا  تیلباق  اب  نیئتورپ )  دننام DNA , RNA و  رتیلورکام  مک 2  مجح  اب  شزرا  اب  یاه  هنومن  شناوخ  تهج  )  Elvis تیلپ یبناج : تاعطق  حرش 

 SPECTROstar Nano
یراس  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 ، Elvis تیلپ یبناج  هعطق  زا  هدافتسا  اب  رتموتفورتکپسا )  ردیر ،  ازیالا  ردیر (  تیلپ  ورکیم   SPECTROstar Nano هاگتسد دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
مرن هارمه  هب  و   , Cuvette یریگرارق هاگیاج  یاراد  تیلباق Incuba tion /Shake و  اب  دشاب .  نامز )  مه  تروص  هب  هنومن   16 پارد (  ونان  هاگتسد  هب  ءاقترا  لباق 

 ( ناملآ  BMG LABTECH هاگتسد هدنزاس  یناپمک   . ) Mars رازفا
هب لاصتا  تیلباق  اب  نیئتورپ )  دننام DNA , RNA و  رتیلورکام  مک 2  مجح  اب  شزرا  اب  یاه  هنومن  شناوخ  تهج  )  Elvis تیلپ یبناج : تاعطق  حرش 

SPECTROstar Nano

لایر   375,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یداهنشیپ  تمیق  دصرد  نیمضت 5  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یراس یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  ایرد  هداج  رتمولیک 9  یراس  ناردنزام   ، 4818166996 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

هاگتسد5905049 کی  دیرخ  یکشزپنادند -  یژولویدار  هاگتسد  کی  دیرخ  ردلوم -  هاگتسد  کی  دیرخ 
...و لباترپ  روتالیتنو 

هحفص 31) روتینام  ( روتینام

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

5905150Appliance wpaR-200 سکلو ینابیتشپ  سنسیال  ددع  هحفص 11)100 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5905302SOFTWARE 06153183711(11 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردیر5905559 تیلپورکیم  هاگتسد  هحفص 31)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

ردیر ردیر تیلپورکیم   تیلپورکیم هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 32 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r8nwchm3t8dm3?user=37505&ntc=5905559
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905559?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 1 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 "دوربین" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 0 آگهی)

