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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   2828 هبنش   هبنش 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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3232))

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

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

زا 45 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

زا 45 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " 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 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( 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  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 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 45 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " 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 45 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگا  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/9/2 ات  لوا 

قرش  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/9/12

5958458 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/13دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 11  و   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  نیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  عوطقم و  لایر  غلبم 2.000.000.000  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تفایرد  طرش )  دیق و  نودب  ربتعم (  یکناب  همانتنامض  ای  روشک و  یتایلام  روما  نامزاس  یلام  روما  لک  هرادا  مانب 

روشک  یتایلام  روما  نامزاس  رواد  مایخ خ  خ  ینیمخ -  ماما  نادیم  یناشن  هب  روشک  یتایلام  روما  نامزاس   :: سردآ سردآ
قاتا 137 اهدادرارق  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ  روما  لک  هرادا  لوا  هقبط  روکذم  یناشن 

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

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

نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12031 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم :: 1401/09/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک یبایزرا  ناوخارف  قیرط  زا  یرونربیفویسپ  هکبش  لاقتنا و  یاهتسپ  ( DCS  ) نویساموتا یاهمتسیس  ریمعت  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هبتر 5  تاطابترا و  هتشر  رد  هبتر 3  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

سامت 27313131 زکرم  مان 88969737 و 85193768 و  تبث  رتفد   :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir http://tenderنفلت تیاسبو تیاسبو
tavanir.org.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن نیفیک   نیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 11

هکبش هکبش وو   لاقتنا   لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ ( ( DCSDCS  ) ) نویساموتا نویساموتا یاهمتسیس   یاهمتسیس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ 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 45 ھحفص 5 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرپس  ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145911-BA/T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OXYGEN TRANSMITTER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.baorco.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

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092416000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:30هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:30عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958754 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسر  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لرتنک  متسیس  یناسرزورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دامرف تیاعر  ار  لیذ  هتکن  امارتحا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  یراذگراب  لیاف  کی  تروص  هب  تکاپ ب  یتساوخرد  دانسا  - 1
18:30 تعاس : 1401/12/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   ، 7449184831 یتسپ :  دک  رهم ،  رهش :  سراف ،  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

OXYGEN TRANSMITTEROXYGEN TRANSMITTER ناونع : : ناونع 33

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیدح یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ح - 401-24 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یلاعبنم تعاس 8  زا  هبنشراهچ  ات  هبنش  یاهزور   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یلا 18 12 و 13 

5958873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  هب  زاگ  بای  تشن  متسیس  دیرخ  هصقانم 2 - داتسا  قبط  بصن  هارمه  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  کیتاموتا  یاهمتسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ جرک -  صوصخم  هداج  یرگشل  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 12  نارهت -   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  تیریدم  یناگرزاب -  تنواعم  دیدح -  یادهش  عیانص  مالسا -  هاپس 

یلخاد 75796  6-44905671 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958527 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش  لاس  کی  تدم  هب  دوخ  یرادرب  هرهب  یا و  هفرح  تشادهب  یناشن  شتآ  ینمیا  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  149/500/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   7/475/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا مشق  نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  یرکاذ  نسح  دیهش  رادرس  راولب  تسار  تمس  یعرف  سابع  ردنب  بانیم  هار  سیلپ  زا  دعب  سابع  ردنب  تکرش   :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما  لوا  هقبط  یزکرم ،

076و32192648 و 076-32192647 -  :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
-WWW.SHANA.IR

32192640 :: 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

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   زاگ   زاگ بای   بای تشن   تشن متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ قیرح -  -  قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا کیتاموتا   کیتاموتا یاهمتسیس   یاهمتسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یناشن یناشن شتآ   شتآ ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66
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ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  لوا  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092935000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  تیاس  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPC شور اب  نارهت  برغ  لامش  تفن  رابنا  یناشن  شتآ  هناماس  یاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاایر دروارب 1.198.357.026.341  غلبم 

یراکنامیپ همانیهاوگ  یاراد  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - زاگ تفن و  هتشر  رد  هیاپ 4  لقادح 

یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش -  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت -  رازگ : هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  روما  مهدزیس  هقبط  ناریا ،

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://monaghese.niopdc.ir

:: 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

هارمه5958873 هب  زاگ  بای  تشن  متسیس  دیرخ  قیرح -  ءافطا  مالعا و  کیتاموتا  یاهمتسیس  دیرخ 
بصن

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیئاضق هوق  تامدخ  ینابیتشپ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/28هرامش هبنش  حبص  تعاس 10  زا   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تعاس 12  تیاغل 

یلم داصتقا   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958337 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا تازیهجت  چیئوس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 14/400/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد هرادا  لوا  هقبط  هاضق  هوق  یزکرم  داتس  نامتخاس  - هداز هللادبع  نابایخ  شبن  - زرواشک راولب  نارهت  : یناشن هصقانم   :: سردآ سردآ

42131115 :: 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

رابنا رابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 77

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 18:30  : تیاس زا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 18:30   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958435 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10:00   - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یچاتیه نیبروت   AVR لنپ هب  طوبرم   VCMI تراک لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  30/000/000/000 دروارب :

لایر  1/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7449184831: یتسپدک نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم -  ناتسرهش  سراف -   :: سردآ سردآ

:88969737 و مان تبث  رتفد   021 یلا 52724134-071و41934 -   36 :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: 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

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ب م /  - 1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/9/12هرامش خیرات 1401/8/28  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958567 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/13دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13/30   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ملق  رتم و  رواپ  رازبا و  فیک  ووفسکا   OTDR هاگتسد تاقلعتم و  اب  ار  وکیجوف  نژویف  هاگتسد  هس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  هصقانم 884.800.000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 1672372372 هب  ماج  باسح  هب  زیراو  دقن  هجو  ای  دیدمت و  لباق  ناردنزام و  هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض 

یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  تخادرپ 30000805072172 و  هسانش  هرامش  هب  و 
دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  هدنرب /  هدهع  رب  یسانشراک  اه و  یهگا  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک 

ناردنزام  هقطنم  تیریدم  سردم  نابایخ  لباب  ناردنزام -  یناشن   :: سردآ سردآ
ناردنزام  هقطنم  تیریدم  تاکاپ  ییاشگزاب  ناکم 

اهدادرارق  دیرخ و  هرادا  ناردنزام  هقطنم  تارباخم  تیریدم  سردم  نابایخ  لباب  دانسا  تفایرد 
ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  سردم  نابایخ  لباب  تاکاپ  لیوحت  یناشن 

01132362241 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

01132323332 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AVRAVR لنپ   لنپ هبهب   طوبرم   طوبرم   VCMIVCMI تراک   تراک لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یرون یرون ملق   ملق وو   رتم   رتم رواپ   رواپ وو   رازبا   رازبا فیک   فیک ووفسکا   ووفسکا   OTDROTDR هاگتسد   هاگتسد وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   ارار   وکیجوف   وکیجوف نژویف   نژویف هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 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 45 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  لوا (  تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تاصقانم یناسر  عالطا  یلم  هاگیاپ  هب  هعجارم  قیرط  زا  ( 1401/09/02

نطو یایمیک   :: عبنم قیرطعبنم زا  فلا ب و ج  تکاپ  هس  ره  یکینورتکلا  تروص  هب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  تعاس 16  ات  رثکادح  تلود  یکینورتکلا  تاصقانم  هناماس 

1401/09/12

5958684 :: هرازه هرازه یکینورتکلادکدک   یکیزیف و  تروص  ود  هب  یداهنشیپ  یاهتکاپ  شیاشگ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنشکی  زور  تعاس 9  تلود و  یکینورتکلا  تاصقانم  هناماس  قیرط  زا 

1401/09/13

لقتسم هناگادج و  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  هب  طوبرم  روما  ماجنا  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  ساسا  رب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  تادنتسم  هئارا  هطوبرم و  یاهتست  ماجنا  هکبش  یارجا  قیقد   ، LOM هئارا یحارط  لماش  دوجوم  یاهتخاسریز  ریاس  زا 

دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  دادرارق  داقعنا  یا و  هلحرم  کی 
: لماش دوجوم  یاه  تخاسریز  ریاس  زا  لقتسم  هناگادج و  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  زا  تسا  ترابع  هژورپ  یلک  تاصخشم  - 

.تادنتسم هئارا  هطوبرم و  یاه  تست  ماجنا  هکبش ، یارجا  قیقد ،  LOM هئارا یحارط ،

تاصقانم هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  تلود  یکینورتکلا 

هرامش هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  عوطقم و  لایر  نویلیم  هاجنپ  تسیود و  درایلیم و  کی  لایر  غلبم 1,250,000,000  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  هدرپس  نازی 
طرش دیق و  نودب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  ای  یهگآ و  رد  جردنم  باسح 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  روادخ -  مایخ  خ  ینیمخ -  ماما  نادیم  یناشن  هب  روشک  یتایلام  روما  نامزاس  : امرفراک  :: سردآ سردآ
39903983: نفلت قاتا 137  اهدادرارق  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ  روما  لک  هرادا  لوا  هقبط  روکذم  یناشن  هب  فلا )  ) تکاپ طقف ) یکیزیف  تروص  هب 

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

هکبش5958499 لاقتنا و  یاهتسپ  ( DCS  ) نویساموتا یاهمتسیس  ریمعت  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5958877 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوجوم دوجوم یاهتخاسریز   یاهتخاسریز ریاس   ریاس زازا   لقتسم   لقتسم وو   هناگادج   هناگادج یلحم   یلحم هکبش   هکبش رتسب   رتسب یارجا   یارجا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 45 ھحفص 10 
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ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093948000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958481 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد ) حلاصم و  لماش   ) عطقنم دتمم و  یروحم  درس  یئزج و  ود  یئزج ،  کت  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  ناشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناشاک رهش  حطس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشاک یزکرم  یرادرهشرذابا  نابایخ   ، 8716631177 یتسپ :  دک  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000190 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:15هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:15عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958742 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش .  حطس  یاه  نابایخ  یشک  طخ  هژورپ  یروحم  یشک  طخ  تهج  دیرکسا  یششاپ و  درس  ییزجود  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  یاه  نابایخ  یشک  طخ  هژورپ  یروحم  یشک  طخ  تهج  دیرکسا  یششاپ و  درس  ییزجود  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
79,900,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:15 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگدازآ هاکنامرد  بنج  تلود -  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -   ، 7167613134 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه نابایخ   نابایخ یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج دیرکسا   دیرکسا وو   یششاپ   یششاپ درس   درس ییزجود   ییزجود گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 45 ھحفص 11 
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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

زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001096688000190  - 637-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15:15  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدنیآ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:15  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958825 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 79.900.000.000  رهش -  حطس  یاهنابایخ  یشک  طخ  هژورپ  یروحم  یشک  طخ  تهج  دیرکسا  یششاپ و  درس  ییزج  ود  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزیراو  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  لایر - درایلیم  هدرپس 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

1456  - 07138350729 :: نفلت :: www.setadiran.ir shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناهفصا ناتسا  بعش  تیریدم  ناریا -  تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش زا  یراک  زور  تدم 7  هب  یهگا  نیا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 14 حبص 

ادرف لسن   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/9/8

5958602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  بعش  تیریدم  تارداص  کناب  زاین  دروم  یاه  نیبرود  تازهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم  یاه  یتناراگ  مزال و  یاهزوجم  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  زور  هد  تازیهجت  لیوحت  تلهم 

لایر نازیم 1.000.000.000  هب  اه  کناب  ریاس  زا  هرداص  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  هئارا 

تاکرادت  دحاو  مجنپ  هقبط  یزکرم  نامتخاس  دابآ )  تداعس  ناگدازآ (  نابایخ  یادتبا  یدازآ  نادیم  رد  عقاو  تارداص  کناب   :: سردآ سردآ
ناهفصا تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  متشه  هقبط  رد  رقتسم  کناب  هناخریبد  لیوحت 

ناهفصا تارداص  کناب  تاکرادت  هریاد   36690052-03136694489 :: 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

رهش رهش حطس   حطس یاهنابایخ   یاهنابایخ یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج دیرکسا   دیرکسا وو   یششاپ   یششاپ درس   درس ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

کناب کناب زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازهجت   تازهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1515
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کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیبآ نامیس  هناخراک   CCTV یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یدمحم  02645382708 :: نفلت :: AbyekCement.comنفلت 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

یصوصخ تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یهگآعبنم رشن  خیرات  زا  سپ  زور  هس  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنالاس ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  یدادعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاه هکبش  کینورتکلا و  تظافح  یسدنهم  ینف  یاهتکرش  هیداحتا  تیوضع  همانیهاوگ  یا و  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  زوجم  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا همانیهاوگ  یاراد  نینچمه  ینمیا و 

تاعالطا یروانف  دحاو  تسراخب پ 6  متشه  نیتناژرآ خ  نادیم  لاسرا   :: سردآ سردآ

88532320 :: نفلت :: http://b2n.ir/u67044نفلت 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

CCTVCCTV  یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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پ.س.آ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DAHUA دنرب اب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دوب دهاوخ  تمیق  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 16 روپسابع  دیهش  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: 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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958877 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف  هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,203,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تنواعم - تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  - تیاده نابایخ  شبن  - بالقنا نابایخ  - زاریش  ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کیفارت لقن و  لمح و 

:: 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  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DAHUADAHUA  دنرب دنرب اباب   دوخ   دوخ یاه   یاه هژورپ   هژورپ زازا   یکی   یکی هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1818

هکبش هکبش هبهب   دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یرونربیف یرونربیف

1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و اب  هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  هباشم  دک  ناریا  / FORTIGATE 40F لاوریاف هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و 
1101001132000285 زاین :  هرامش 

برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG51B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FORTIGATE 40FFORTIGATE 40F لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع 2020
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  )HMIاداکسا و متسیس  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  یزادنا  هار  و  تست ،  ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000547 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ارجا 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 07132142770 سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07132142703 هناماس سانشراک 

دشابیم تمدخ  مامتا  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  نامز  تدم  لقادح 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیفرشا هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 تاعالطا  یروانف  یسانشراک  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093917000014 زاین :  هرامش 

هیفرشا هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تعاس - رفن 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تکرش  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  دیاب  مالعتسا  طیارش  هچرتفد  تاحفص  هیلک   . دشاب یم  رتمک  تیریدم  دوس  دصرد  ساسارب  هدنرب  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4441779355 یتسپ :  دک  هیفرشا ،  هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب  - هیفرشا هناتسآ  هیفرشا ،  هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42122146-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42133535-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HMIHMI وو اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست ، ، تست  ، ، بصن بصن ناونع : : ناونع 2 12 1

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 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 45 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رپمآ  یدتاک 50  تظافح  نایرج  رتپارتنیا  هاگتسد  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000168 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  اناوت  یتراجت  مان   50A لدم هلول  طوطخ  دربراک  رتپارتنیا  درکلمع  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

اناوت هلول  طوطخ 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن همیمض  هدش  اضما  رهم و  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم.دشابیم  یضرف  هدش  باختنا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلول هلول طوطخ   طوطخ دربراک   دربراک رتپارتنیا   رتپارتنیا درکلمع   درکلمع تست   تست هاگتسد   هاگتسد 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 45 ھحفص 17 
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راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامیپ کرادم  تسویپ و  حرش  هب  راوزبس  تفن  رابنا  نزخم  هاگتسد  هدزناپ   LG-TG متسیس تشادهگنو  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000047 زاین :  هرامش 

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

دصرد 100 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یداهنشیپ  خرن  تمیق و  مالعتسا  هدش  لیمکت  هگربو  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشاد ار  تفن  یاهرابنا  نزاخم   LG-TG تشادهگن ریمعت و  هنیمز  رد  یفاک  هبرجت  هک  دنیامن  یراذگراب  ناریاداتس  هناماس  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  ییاهتکرش  -

.دنشاب

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا نزخم   نزخم هاگتسد   هاگتسد هدزناپ   هدزناپ   LG-TGLG-TG متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 45 ھحفص 18 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  سنمیز  تاعطق  اضاقت 0146032 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202000844 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناماروا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6ES7441-2AA03-0AE0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
تعنص ناماروا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6ES7414-2XG03-0AB0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنمیز سنمیز تاعطق   تاعطق / / 0 1460320146032 اضاقت   اضاقت هرامش   هرامش ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 45 ھحفص 19 
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) درادناتسا ییولیک  یناشن 3  شتآ  لوسپک  ددع  دیرخ 1400  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000496 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   EGO یتراجت مان   SPT-24 لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1400 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینسح دمحم  یاقا   05431166206 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: 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

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع هزوح  زا  نیوزق ) ناتسا  قیرح ( مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  قیرح و  ءافطا  یاهلوسپک  یرادهگن  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشم دک  ناریا  ناجنز ( یا  هقطنم  قرب  تکرش 

1101001313000223 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار مرف  ، همیمض مرف  رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جردو  ینف  تاصخشمو  مالعتسا  طیارش  ءاضما  رهمو و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  نکسا و  دیفس  هایس و  تروصباددجم 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145394-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) درادناتسا درادناتسا ییولیک   ییولیک یناشن  33   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ددع   ددع   14001400 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

قیرح قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک یرادهگن   یرادهگن وو   ژراش   ژراش 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 45 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  (passive  ) ویسپ یارجا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000072 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  (passive  ) ویسپ یارجا  تازیهجت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحملگ یاقآ  03132203895 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کناب  رابناات  هیلختو  لمح  هنیزه 

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( pass ivepass ive  ) ) ویسپ ویسپ یارجا   یارجا تازیهجت   تازیهجت 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 45 ھحفص 21 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  سنمیز  تاعطق  اضاقت 0146032 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202000843 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناماروا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6ES7441-2AA03-0AE0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
تعنص ناماروا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6ES7414-2XG03-0AB0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  هاگتسد هاگتسد یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام 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 45 ھحفص 22 
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000074 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم لگ  یاقآ  03132203895 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کنابرابناات  لمح  هنیزه 

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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 طیارشو   طیارشو تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل قبط   قبط مدوم   مدوم 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 45 ھحفص 23 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  )plc هاگتسد ود  لخاد و  دیلوت   tps هاگتسد ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000338 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف 07132142733 سانشراک  - 
07132142703 هناماس سانشراک 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا سراف ،  قرب  یرادرب  هرهب  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم ،  الاک  لاسرا  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

plcplc هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت   tpstps هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 45 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  راتسرپ  راضحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000815 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5958350HDMI 2.0V لباک هتسب  - رادم  نیبرود  روتپادآ   - VGA ادص و طبار  هحفص 30)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5958525FORTIGATE 40F لاوریاف هاگتسد  هحفص 14)کیدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5958770 یروانف  یسانشراک  تامدخ  هحفص 14)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 45 ھحفص 25 
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https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا (  لک  یاهروحم  رد  ولبات  مئالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000497 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   200x280 cm دیفس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک یناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و  ناگدنشورف.ناتسا ، قرش  ییاتسور  یاههار  یشک  طخ  تهج  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .. زا ار  زایندروم  ملاقا  نیمأت  تیحلاص 

1101001162000177 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دنشاب یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  دأت  دروم  هک  دنرادار  هضرع  ای  دیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ ی  یاراد  وهتشاد  حلاصیذ  عجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هنازخ  دانساو  دقن  تروص  هب  تخادرپ  انمض.دنیامن  تکرشدنناوت  یم 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسا (  (  ناتسا لکلک   یاهروحم   یاهروحم ردرد   ولبات   ولبات وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 45 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kz97wktmabuys?user=37505&ntc=5958501
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958501?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tvlwrslhap7v2?user=37505&ntc=5958520
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958520?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک یناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و  ناگدنشورف.ناتسا ، قرش  ییاتسور  یاههار  یشک  طخ  تهج  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..زا ار  زایندروم  ملاقا  نیمأت  تیحلاص 

1101001162000178 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دنشاب یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  دأت  دروم  هک  دنرادار  هضرع  ای  دیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ ی  یاراد  وهتشاد  حلاصیذ  عجارم   .. :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هنازخ  دانساو  دقن  تروص  هب  تخادرپ  انمض.دنیامن  تکرشدنناوت  یم 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کهوک ناوارس -  روحم  رتمولیک 100  هدودحم  زیخ  هثداح  هطقن  تلافسآ  یزاس و  نمیا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000499 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

زیخ زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن تلافسآ   تلافسآ وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع 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 45 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k6v6v4dsskzfa?user=37505&ntc=5958597
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958597?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3drmk86zcmmtx?user=37505&ntc=5958775
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958775?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (. تسا زاین  دروم  یرارطضا  تروصب  هناماس ( تسویپ  گرب  ود  تاصخشم  حرشب  ملق ) دادعت 20   ) تالآ قاری  اب  فا  ید  ما  فرو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یتساوخرد  یالاک  هباشم  دک  ناریا 
1101092586000269 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 4460   mm 61 زیاس ینهآ  سنج  کالپ  هریگتسد و  اب  یدیلک  لفق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

سراپ نارگنالیچ  هدننک  هضرع  عجرم  املپید  یتراجت  مان  لدم 8100  یدمک  لفق  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  لدم 808.105-95   6/4x105 mm زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  نار  لین  هدنوش  لفق  چیپ  الاک :  مان 
نایناریا تمالس  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHOMEDICAL

ددع 60 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  لیدنب   cm 15 ضرع  cm 2 تماخض  PVC تنیباک زینرق  الاک :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نکش هم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICOM یتراجت مان   7601T لدم اه  سنالوبمآ  عاونا  رامیب  نیباک  یاه  هسفق  تنیباک  ییوشک  لیر  الاک :  مان 

هزاس
ددع 10 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   QUIKO یتراجت مان   QK-R400BKIT لدم نامتخاس  برد  یکیناکمورتکلا  کج  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

قداص ورشیپ  حارط  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک  یبوچ  تاعطق  تالاصتا   4x16 mm ینهآ چیپ  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
قداص ورشیپ  حارط  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک  یبوچ  تاعطق  تالاصتا   4x28 mm ینهآ چیپ  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

قداص ورشیپ  حارط  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک  یبوچ  تاعطق  تالاصتا   4x19 mm ینهآ چیپ  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لین لین هدنوش   هدنوش لفق   لفق چیپ   چیپ برد -  -  برد هریگتسد   هریگتسد یدمک - - یدمک لفق   لفق  - - ینهآ ینهآ سنج   سنج کالپ   کالپ وو   هریگتسد   هریگتسد اباب   یدیلک   یدیلک لفق   لفق تالآ -  -  تالآ قاری   قاری اباب   فافا   یدید   ماما   قرو   قرو ناونع : : ناونع
ینهآ ینهآ چیپ   چیپ نامتخاس - - نامتخاس برد   برد یکیناکمورتکلا   یکیناکمورتکلا کجکج   تنیباک -  -  تنیباک ییوشک   ییوشک لیر   لیر  -  - PVCPVC  تنیباک تنیباک زینرق   زینرق یدپوترا -  -  یدپوترا نار   نار

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 45 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.هناماس تسویپ  گرب  ود  تاصخشم  حرشب  ملق ) دادعت 20   ) تالآ قاری  اب  فا  ید  ما  فرو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  گرب و  ود  مالعتسا  لیاف 

هارمه 09172034378 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکربا ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  بصن  اب  هارمه  کرحتم  هگنلود  تباث و  هگنلود  ییوشک  برد  یا و  هشیش  کیتاموتا  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  - دشاب یم  هباشم 

1101091661000051 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یزردوگ اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  ضرع  یرتم  لوط  ییوشک  لدم  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

کف نمیا  نازاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  - ددرگ همیمض  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ لوسر  هرامش 09380841211  اب  سامت  رتشیب  تعالطا  یارب  دشاب - یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  - دشاب

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32826538-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم هگنلود   هگنلود وو   تباث   تباث هگنلود   هگنلود ییوشک   ییوشک برد   برد وو   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب برد   برد 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 :
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( تخت  300  ) هیدهم ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 4  هب  یکینورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092002000049 زاین :  هرامش 

( تخت  300  ) هیدهم ینامرد  یشزوما و  یکشزپ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم سراپ  دنمشوه  کینورتکلا  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   1160x450x450 mm زیاس ++ FARA لدم یکینورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

سراپ دنمشوه  کینورتکلا  انرب  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دسرب هطوبرم  سانشراک  دیئات  هب  تسیابیم  الاک  ههام .  باسح 2  هیوست   . تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1185817311 یتسپ :  دک  هیدهم ،  ناتسرامیب  مالسا  ناادف  شوش خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062628-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55322348-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یکینورتکلا یکینورتکلا ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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 19 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  سدورس  هنیزه  - هاگتسد کی  HDMI 4.M4K-KnetFull لباک..دشابیم هباشمالاک  فیدر 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001431000330 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماظن هدننک  هضرع  عجرم   NSD یتراجت مان   AV Extender لدم  VGA ادص و طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  مرن  یزادنا  هارو  بصن  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMI  2 .0VHDMI  2 .0V  لباک لباک هتسب   - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود روتپادآ   روتپادآ  -  - VGAVGA  وو ادص   ادص طبار   طبار لباک   لباک ناونع : : ناونع 4040

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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ناریا یلم  کناب   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000079 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992802-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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 " ) " ) 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یشوهیب  نیشام  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000814 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Access 500M-1CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5958780 تسیل  قبط  یشوهیب  نیشام  هحفص 32)روسنس  )  accessaccess

(( 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

5958811CCTV یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 12)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5958860 مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  قیرح و  ءافطا  یاهلوسپک  یرادهگن  هحفص 19)ژراش و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یشوهیب   یشوهیب نیشام   نیشام روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمه طقف  تسیمازلا   IRC دک هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  نینچمهو   imed زوجم ههام .   2 هیوست زیاس 26   ptmc نلاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروسسکا هن  تساوخرد  دروم  نلاب  دوخ  طقف  زینو  دک  ناریا 

1101093727000340 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بلق نارهت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   TORAY یتراجت مان   INUE لدم یکشزپ  یفرصم  یرنورک  نلاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

هارمه5958578 روتکاف  شیپ  تسویپ  نینچمهو   imed زوجم ههام .   2 هیوست زیاس 26   ptmc نلاب
یروسسکا هن  تساوخرد  دروم  نلاب  دوخ  طقف  زینو  دک  ناریا  نیمه  طقف  تسیمازلا   IRC دک

هحفص 34) سسکا  ( سسکا

ناریا ناریا نیمه   نیمه طقف   طقف تسیمازلا   تسیمازلا   IRCIRC  دکدک هارمه   هارمه روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ نینچمهو   نینچمهو   imedimed  زوجم زوجم ههام .  .  ههام   22 هیوست هیوست   2626 زیاس   زیاس   ptmcptmc نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
یروسسکا یروسسکا هنهن   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم نلاب   نلاب دوخ   دوخ طقف   طقف زینو   زینو دکدک  

4343

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

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

زا 45 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eczvj43pssbdc?user=37505&ntc=5958578
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958578?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000301 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958733 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ یارجا  یاتسار  رد  یناطلس  دیهش  هنایاپ  ات  کراصح  هنایاپ  لصاف  دح  نارمچ  دیهشو  یتشهب  دیهش  نابایخ  یسدنه  حالصا  هصقانم  ( 1  ) دیدجت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  کیفارت  لقنو و  لمح  تنواعم  - هدایپ نیرباع  ددرت  یاهرذگ  یزاس  بسانم  سوبوتا و  هژیو 

جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاتسار رد  یناطلس  دیهش  هنایاپ  ات  کراصح  هنایاپ  لصاف  دح  نارمچ  دیهشو  یتشهب  دیهش  نابایخ  یسدنه  حالصا  هصقانم  ( 1  ) دیدجت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

جرک  یرادرهش  کیفارت  لقنو و  لمح  تنواعم  - هدایپ نیرباع  ددرت  یاهرذگ  یزاس  بسانم  سوبوتا و  هژیو  طخ  یارجا 
22,114,201,990 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,106,000,000 نیمضت :  غلبم 

دصرد   50  % رتاهت دصرد  یربارتو - هار  ای 4  هینبا  هبتر 4  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/12/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهنامیپ روما  هرادا  - متفه هقبط  جرک  یزکرم  یرادرهش  نامتخاس  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارقو

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

نابایخ5958733 یسدنه  هحفص 12)حالصا  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نابایخ نابایخ یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلسوت یاقا  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  تاصخشمو  طیارش  قبط  یتنزرب  رداچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093687000114 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یجاسن عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   24x10x5/5 m زیاس یا  هچراپ  سنج  لاه  بار  لدم  رابنا  یارب  بسانم  قیرح  دض  بآ و  دض  رداچ  الاک :  مان 

ناریا لاله 
ددع 65 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلسوت یاقا  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  تاصخشمو  طیارش  قبط  یتنزرب  رداچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702211-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعتب 5  نم  ولب  یسفنت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000169 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 40735027  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لودج  ساسارب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
4 .تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  همیمض  اضما و  رهم و  - 3 .تسا یمازلا  یتسویپ  دادعت  لودج  دیرخ و  طیارش  تیاعر  - 2

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتنزرب یتنزرب رداچ   رداچ ناونع : : ناونع 4545

هاگتسد هاگتسد   55 دادعتب   دادعتب نمنم   ولب   ولب یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " 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

یتنزرب5958528 هحفص 7)رداچ  قیرح  ( قیرح

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

هاگتسد5958604 دادعتب 5  نم  ولب  یسفنت  هحفص 7)هاگتسد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5958860 مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  قیرح و  ءافطا  یاهلوسپک  یرادهگن  هحفص 19)ژراش و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هارمه5958873 هب  زاگ  بای  تشن  متسیس  دیرخ  قیرح -  ءافطا  مالعا و  کیتاموتا  یاهمتسیس  دیرخ 
بصن

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

5958350HDMI 2.0V لباک هتسب  - رادم  نیبرود  روتپادآ   - VGA ادص و طبار  هحفص 30)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5958589 تازیهجت  هحفص 30)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب5958602 زاین  دروم  یاه  نیبرود  تازهجت  هحفص 12)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5958854 نیبرود  هحفص 12)یدادعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنرب5958870 اب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ،
DAHUA

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5958877 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب  مالعتسا  ربارب  ینتب  یسرجوین  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1101050253000143 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم   A پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ناهفصا نوتب  تادیلوت   cm 70 عافترا  50x70 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

دورهاش نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   80x120x200 cm زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

.دشاب5958605 یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه  اهب  مالعتسا  ربارب  ینتب  یسرجوین  هحفص 38)دیرخ  دنب  ( دنب هار   هار

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

یکینورتکلا5958617 ییوزاب  دنب  هار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ربارب   ربارب ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

karyotype analysis پیات ویراک  زیلانآ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000123 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   INSTEK DIGITAL یتراجت مان   HR-CC5404-QXL لدم سکونیل  هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R-011308 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  لقادح 2   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا  1401/9/2

داصتقا یاوآ   :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958690 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناماوت تروصب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هصقانم و  رد  نامزمه  تکرش  هب  زاجم  دنشاب  یم  کرتشم  هریدم  تئیه  وضع  یاراد  هک  ییاهتکرش  نینچمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دومن دهاوخ  مادقا  هصقانم  دنور  زا  هطوبرم  نارگ  هصقانم  فذح  هب  تبسن  راذگ  هصقانم  دوش  تباث  عوضوم  نیا  هک  هصقانم  زا  هلحرم  ره  رد  دوب و  دنهاوخن 

لایر نیمضت 3.750.000.000 

اهدادرارق روما  تکرش  سردآ  یتسد  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 2059  01732480372 - 5 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

01732480298 :: 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

سکونیل5958410 هنایار  هحفص 38)رورس  رورس  ( رورس

سکونیل سکونیل هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 4848

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس5958690 هحفص 38)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   PMA100-FD لدم لاتیجید  یفارگومام  هاگتسد  هب  طوبرم  ییامنگرزب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000214 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دار کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   soofi classic لدم یفارگومام  هاگتسد  هدنرب  الاب  روسنس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  هاگتسد  بصن  و  ناتسرامیب ) برد  ات  ) لمح هنیزه 

دینک هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  لبق 
دینک تبحص  هطوبرم  سانشراک  اب 

دشاب تیفیک  اب  راد و  یتناراگ  سنج 
الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 70

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع کیکی     PMA100 -FDPMA100 -FD  لدم لدم لاتیجید   لاتیجید یفارگومام   یفارگومام هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم ییامنگرزب   ییامنگرزب تستس   ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  تیحالص  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  تعاس 19  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 15:30  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ سیورس  دیدزاب و  راکنامیپ  یاهتکرش  ددجم  تیحالص  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 F5 هداوناخ یزاگ  یاهنیبروت  مود  لوا و  فیدر  کرحتم  یاههرپ  ناگدنزاس  تیحالص  یبایزرا 

(Oil Free  ) قیقد رازبا  یاوه  یاهروسرپمک  ناگدنزاس  تیحالص  یبایزرا 
یشاعترا یاهروسنس  ناگدنزاس  تیحالص  یبایزرا 

F5 هداوناخ یزاگ  یاهنیبروت  مود  لوا و  فیدر  تباث  یاه  هرپ  ناگدنزاس  تیحالص  یبایزرا 
زاگ یاهنیبروت  یدورو  یاوه  یاهرتلیف  ناگدنزاس  تیحالص  یبایزرا 

رلیوب ریمعت  یضاقتم  راکنامیپ  یاهتکرش  ددجم  تیحالص  یبایزرا 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قرب یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  ورین  هاگشهوژپ  یبرغ   ، نامداد دیهش  راولب  یاهتنا  سدق   ، کرهش نارهت   ، رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یترارح

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا فیدر   فیدر کرحتم   کرحتم یاههرپ   یاههرپ ناگدنزاس   ناگدنزاس تیحالص   تیحالص یبایزرا   یبایزرا روتارنژ -  -  روتارنژ سیورس   سیورس وو   دیدزاب   دیدزاب راکنامیپ   راکنامیپ یاهتکرش   یاهتکرش ددجم   ددجم تیحالص   تیحالص یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع
 ...  ... وو   F5F5 هداوناخ   هداوناخ یزاگ   یزاگ یاهنیبروت   یاهنیبروت مود   مود وو  

5151

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسوت روتابوکنا  یتسوپ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000813 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا نکسا  وکیتیس  هدننک  هضرع  عجرم   LUTRONIC هدنزاس عجرم   clarity لدم وم  تسوپ و  رزیل  هاگتسد  دک 3305504800  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

ددع5958423 کی   PMA100-FD لدم لاتیجید  یفارگومام  هاگتسد  هب  طوبرم  ییامنگرزب  هحفص 40)تس  روسنس  ( روسنس

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

تیحالص5958563 یبایزرا  روتارنژ -  سیورس  دیدزاب و  راکنامیپ  یاهتکرش  ددجم  تیحالص  یبایزرا 
 ... هداوناخ F5 و یزاگ  یاهنیبروت  مود  لوا و  فیدر  کرحتم  یاههرپ  ناگدنزاس 

هحفص 40) روسنس  ( روسنس

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

ناسوت5958640 روتابوکنا  یتسوپ  هحفص 40)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ5958780 تسیل  قبط  یشوهیب  نیشام  هحفص 32)روسنس  )  accessaccess

ناسوت ناسوت روتابوکنا   روتابوکنا یتسوپ   یتسوپ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5252

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلارتیمسنرترشرپ  اضاقت 0146035 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000846 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   DBK لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

یطابترا5958337 تازیهجت  چیئوس و  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتیمسنرت5958820 هحفص 43)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسبرادم5958854 نیبرود  هحفص 12)یدادعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنرب5958870 اب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ،
DAHUA

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رتیمسنرت رتیمسنرت رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 45 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/27xqj2nggah4x?user=37505&ntc=5958820
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958820?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکونیل5958410 هنایار  هحفص 38)رورس  رورس  ( رورس

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

رازفا5958458 مرن  نیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5958672HMIاداکسا و متسیس  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  یزادنا  هار  و  تست ،  ، هحفص 14)بصن یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

5958350HDMI 2.0V لباک هتسب  - رادم  نیبرود  روتپادآ   - VGA ادص و طبار  هحفص 30)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5958811CCTV یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 12)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5958877 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON EB-X06 روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000418 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   eb-x05 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیارف قبط  هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  هدننک - نیمات  اب  عوجرم  ای  لمح و  هنیزه  تساوخرد  قباطم  یتناراگ و  اب  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05138804707 یردیح یاقآ.دامن  لصاح  سامت  هرامش  اب  زاین  تروص  رد..ددرگیم  ماجنا  هاگشناد  یلام  تیریدم  قیرط  زا  داتس  هناماس 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38804013-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

5958799EPSON EB-X06 روتکژورپ هحفص 44)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

EPSON EB-X06EPSON EB-X06 روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 45 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t6pck239dd4nd?user=37505&ntc=5958799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958799?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 8 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 1 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 "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 1 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 "تردد" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 4 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 "دتکتور" (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 "دوربین" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 0 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 "راه بند" (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 "سرور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 2 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 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)

