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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 13

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

140 1140 1 نمهب   نمهب   88 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
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1212))

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

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

زا 22 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 13

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 2  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( 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 0  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 22 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/11/08  هبنش  زور  حبص  تعاس 08:00  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/011/12 هبنشراهچ  زور   19:00

یدازآ رصع   :: عبنم هناماسعبنم رد  یکینورتکلا  ترو  ــ ه ص ــ کرادم ب یراذگراب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس ا  ــ خروم 1401/11/13 ت هبنشجنپ  زور  حبص  تعاس 08:00  زا  داتس 

هب ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  خروم 1401/011/27 -  هبنشجنپ  زور   19:00
خروم 1401/11/30 هبنشکی  زور  حبص  تعاس 11:00  ات  یکیزیف  تروص 

6218587 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/30دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 14:30   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- زیربت یرادرهش  ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا   ، یزادنا هار  بصن ،  ، نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لایر نویلیم  لهچ  درایلیم و  راهچ   ) لایر هیلوا 4,040,000,000  دروآرب  غلبم 

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ   ، ییاشگزاب نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  تلود 

هرامش باسح  هب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  ای  یکناب  شیف  تروص  هب  هک  دشابیم  لایر  هیاپ 202,000,000  تمیق  هصقانم 5 % رد  تکرش  هدرپس  نازیم  - 
.ددرگ زیراو  زیربت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  مان  هب  زیربت  یرادرهش  هبعش  رهش  کناب  دزن   100817422347

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هیلک  .دشابیم  راتخم  تاداهنشیپ  در  ای  لوبق  رد  نامزاس 

، تعاس نادیم  زیربت ، رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هناخریبد  یکیزیف  تروص  هب  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لیوحت   :: سردآ سردآ
یشابادخدک دجسم  یوربور  هیدوصقم ، نابایخ 

35535077-041 :: نفلت :: www.setadiran.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

ینامتخاس ینامتخاس وو   ینارمع   ینارمع یاهدنامسپ   یاهدنامسپ یهدناماس   یهدناماس عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس یموب   یموب رارقتسا   رارقتسا  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن  ، ، نیمات نیمات ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش

11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم :: 1401/11/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218608 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 11  حبص -  تعاس 10  حبص -  تعاس 9   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 gis هناماس لرتنک  یرادهگن و  یناسروزورب  هزوح  رد  یناسنا  یورین  نیمات  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسدنهم  ینف و  یاه  هژورپ  یحارط  یسانشراک  هرامش  تامدخ  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  - 2

ثداوح یرادرب و  هرهب  تاریمعت  تاسیسات  دیدزاب  لماش  یرادرب  هرهب  رب  تراظن  یسرزاب و  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  - 3

یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناریما 32241153 یاقا  - 88969737-02185193768 مان :  تبث  رتفد  هناماس 02141934 یردکیا 031314121138 -  سدنهم  یاقا  نفلت :   :: سردآ سردآ
ناهفصا قرب  یورین  عیزوت  تمرش 

 - یمظاک یاقا   03134121486 یمیرک -  یاقا   03134121482 :: نفلت نفلت
شنم 03134121454 یودهم  سدنهم  یاقا   03134121434

https://www.eepdc.ir - :: تیاسبو تیاسبو
https://www.setadiran.ir/setad/cms

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

172  / ی ج / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218563 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاوولیک 45 75 و 130   ، یاهولبات لماش  رتراتسا  تفاس  زادنا  هار  ولبات  هاگتسد   13 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 834/080/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32117149-026 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.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

هرامش هرامش تامدخ   تامدخ تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات  - - gisgis هناماس   هناماس لرتنک   لرتنک وو   یرادهگن   یرادهگن یناسروزورب   یناسروزورب هزوح   هزوح ردرد   یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یرادرب یرادرب هرهب   هرهب ربرب   تراظن   تراظن وو   یسرزاب   یسرزاب تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات -- یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف یاه   یاه هژورپ   هژورپ یحارط   یحارط یسانشراک   یسانشراک

22

تاوولیک تاوولیک   130130 وو     7575   4545  ، ، یاهولبات یاهولبات لماش   لماش رتراتسا   رتراتسا تفاس   تفاس زادنا   زادنا هار   هار ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد   1313 ناونع : : ناونع 33

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرقاب دیهش  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10,000  هب   2359 دک 152 - هب  مرف  ولف  شور  هب  هلول  دیلوت  هعطق (  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 10,000  هب  هعطق 23590018  دک  اب  یراکنیشام  جروف و 

ددع دادعت 20,000  هب  دک 23590037  اب  هعطق  تخاس 
ددع دادعت 20,000  هب  تیلاکاب  شوپ  رد  تخاس 

هاگتسد  کی  دادعت  هب  رزیل  شرب  هاگتسد  دیرخ 
هاگتسد  کی  دادعت  هب  یکیمانید  سنالاب  هاگتسد  دیرخ 

هاگتسد  کی  دادعت  هب  کیتاتسا  وردیه  تست  هاگتسد  دیرخ 
هاگتسد دادعت 8  هب  رسنالاب  هاگتسد  دیرخ 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تنواعم  یرقاب  دیهش  عمتجم  شخپوراد  هار  هس  یوربور  جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 17  نارهت -  کرادم  دانسا و  تفایرد  لیوحت و  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 75451  44980017 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

افلج کرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور هدیا   :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218477 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ( هتسب رادم  یاهنیبرود  یریوصت (  یتراظن  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن و  نیمات ،  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001004142000002 یمتسیس هرامش 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 4/200/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

افلج کرمگ  لک  هرادا  افلج  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ   :: سردآ سردآ

04142014517 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعطق هعطق دکدک   اباب   یراکنیشام   یراکنیشام وو   جروف   جروف ددع   ددع   10 , 00010 , 000 دادعت   دادعت هبهب     23592359 - - 152152 دکدک   هبهب   مرف   مرف ولف   ولف شور   شور هبهب   هلول   هلول دیلوت   دیلوت هعطق (  (  هعطق تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
...و ...و ددع   ددع   2 0 , 00020 , 000 دادعت   دادعت هبهب   دکدک  2359003723590037   اباب   هعطق   هعطق تخاس   تخاس ددع   ددع   10 , 00010 , 000 دادعت   دادعت هبهب     235900 18235900 18

44

 ) ) یریوصت یریوصت یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ شزومآ ،  ،  شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود

55
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPIMEN NGFW ییالط هلاسکی  لاوریاف  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000270 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدنزاس  عجرم  نایک  نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1   DVD Support IPImen UTM 660 یکینورتکلا رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راکدوخ6218446 تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ : -  کالپ  نیبرود 
وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

IPIMEN IPIMEN NGFWNGFW  ییالط ییالط هلاسکی   هلاسکی لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هس ، کی و  قطانم  حطس  راد  غارچ  یاه  عطاقت  رد  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
غارچ هدنامیقاب ،  نامز  رگش  هرامش  سوکعم  ییامنهار ،  غارچ  هناخ  هس  سوناف  لماش  ، هس کی و  قطانم  حطس  راد  غارچ  یاه  عطاقت  رد  زاین  دروم  مالقا  دیرخ 

ریذپ  همانرب  رلرتنک  هدایپ ،  رباع  ییامنهار 
1101005132000051 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  هس ، کی و  قطانم  حطس  راد  غارچ  یاه  عطاقت  رد  زاین  دروم  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریذپ ریذپ همانرب   همانرب رلرتنک   رلرتنک هدایپ ،  ،  هدایپ رباع   رباع ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ هدنامیقاب ،  ،  هدنامیقاب نامز   نامز رگش   رگش هرامش   هرامش سوکعم   سوکعم ییامنهار ،  ،  ییامنهار غارچ   غارچ هناخ   هناخ هسهس   سوناف   سوناف ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/52s8jpl7hk6wv?user=37505&ntc=6218499
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6218499?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایمشاه یاقآ  بانج  یناگرزاب  سانشراک  * دشابیم ناسکی  دک  ناریا  ( * NU  ) اتلس لدم   TPS تراک دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
024-33145388

1101001313000318 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA هدنزاس عجرم   SELTA یتراجت مان   TPS-NU یتارباخم هاگتسد   TPS-NU Service Unit تراک الاک :  مان 
ناریا تارباخم  لرتنک و 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیهیدب.دایمن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  پاچ  تفایرد و  ار  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  اب  تسیابیم  تمیق  داهنشیپ  مرف  یداهنشیپ  تمیق 

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

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

(( NUNU  ) ) اتلس اتلس لدم   لدم   TPSTPS تراک   تراک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 22 ھحفص 10 
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مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا قیرح  افطا  متسیس  هب  یدازا  هبعش  یلم  کناب  یا  هراجا  قودنص  لحم  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001543000042 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن .  مادقا  ددجم  یراذگراب  اضما و  اهنا و  لیمکت  هب  تبسن  دامن و  هعلاطم  ار  یتسویپ  یاه  هگرب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن یراذگراب   PDF لیاف کی  بلاق  رد  طقفو  طقف  اناوخ  لماک و  روطب  ار  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک 

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36701207-025 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس هبهب   کناب   کناب یایا   هراجا   هراجا قودنص   قودنص لحم   لحم زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 22 ھحفص 11 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هباشم  الاک و  تساوخرد  رد  زاین  تاحیضوت  قبط  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000322 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یفراع داوف  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس   kg 4 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
سخرس وربش  هدنزاس  عجرم  سخرس  وربش  هدننک  هضرع  عجرم   40x70x100 cm زیاس موینیمولآ  سنج  هریگتسد  اب  یناشن  شتآ  هبعج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  فاوخ  تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  یتناراگ  یاراد  تالوصحم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09904327370

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ 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 22 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t9xzlx4redn4r?user=37505&ntc=6218476
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6218476?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 6  هب   Unifi Uap - Ac -Pro لدم تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  نفلت 09127277097  هرامش  هب  یرواجم  یاقآ  اب  لاوئس  هنوگ  ره  تروص  رد 

1101003058000069 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتعنص تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   Unify AP AC PRO لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
فاریس

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 6  هب   Unifi Uap - Ac -Pro لدم تنیوپ  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  نفلت 09127277097  هرامش  هب  یرواجم  یاقآ  اب  لاوئس  هنوگ  ره  تروص  رد 

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66654781-021  ، 66164441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66022715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا 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 22 ھحفص 13 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ یم  ماجنا  دیرخ  تفن  ترازو  تسارح  دأت  دروم  عبانم  زا  ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000212 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   CD وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اواف رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدننک 
هتسب 5 دادعت : 

1402/02/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ دهعت  کرادم  نامه  ساسا  رب  الاک  هئارا  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  کرادم  تاجردنم  قباطم  ًانیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخن  یسررب  لباق  تمیق  تاداهنشیپ  نآ  مامضنا  مدع  تروص  هدوب و  یمازلا  تسویپ  تاجردنم  ساسا  رب  تادهعت  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یروحم  یزیمآ  گنر  تهج  یکیفارت  درس  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000045 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لارام  kg 20 یزلف نلاگ  گنر 4791  دک  دیفس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 3,000 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش حطس  یروحم  یزیمآ  گنر  تهج  یکیفارت  درس  دیفس  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   جورخ   جورخ وو   دورو   دورو راکدوخ   راکدوخ تبث   تبث اهاه   وردوخ   وردوخ کالپ   کالپ دنمشوه   دنمشوه ییاسانش   ییاسانش رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناوخ : -  : -  ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1212

رهش رهش حطس   حطس یروحم   یروحم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت درس   درس دیفس   دیفس گنر   گنر 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 22 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nswht379knlfz?user=37505&ntc=6218446
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6218446?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fa7g7uczyqx55?user=37505&ntc=6218521
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6218521?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییامنهار6218499 غارچ  هدنامیقاب ،  نامز  رگش  هرامش  سوکعم  ییامنهار ،  غارچ  هناخ  هس  سوناف 
ریذپ همانرب  رلرتنک  هدایپ ،  رباع 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد تلو  رپمآ 24  هیذغت 20  عبنم  ددع و  دادعت 1  رکناد  هدنزاس  عجرم  GR6325 لدم ردوکنیا  کیتاموتا  نکزابرد  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یمشچ 1  کیناموتا 

1101001234000184 زاین :  هرامش 
(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   V 220 ژاتلو  A5E00320852-D2 لدم یتعنص   DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
امن کت  ورشیپ  نازاس  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  امن  کت  یتراجت  مان   TGO101AC لدم کیناکمورتکلا  نکزابرد  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  زاین  یلک  حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  اه  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32302604-023 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راکدوخ6218446 تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ : -  کالپ  نیبرود 
وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ردوکنیا ردوکنیا کیتاموتا   کیتاموتا نکزابرد   نکزابرد روتوم   روتوم ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 22 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sq4qz3gl9pqe3?user=37505&ntc=6218457
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6218457?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

تنیوپ6218557 هحفص 13)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راکدوخ6218446 تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ : -  کالپ  نیبرود 
وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

راکدوخ6218446 تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ : -  کالپ  نیبرود 
وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

کیتاموتا6218424 قیرح  افطا  متسیس  هب  کناب  یا  هراجا  قودنص  لحم  هحفص 10)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6218476 ءافطا   CO2 یواح هدننک  هحفص 10)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

راکدوخ6218446 تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ : -  کالپ  نیبرود 
وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

متسیس و6218477 یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن و  نیمات ،  ناوخارف 
( هتسب رادم  یاهنیبرود  یریوصت (  یتراظن  تازیهجت 

هحفص 7) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   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 22 ھحفص 16 
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3380801100 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218454 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 13:30   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  زیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیر  29/500/000/000 دروارب :

لایر   1/475/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  ربتعم  یهاوگ 

اه نامیپ  روما  زاگ -  تکرش  تیبرت 6  یوربور  گنهرف -  نابایخ  نواعت -  راولب  یناقلاط -  نادیم  جرک -  زربلا -   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520868-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  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 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تالیس  لاقثارج  حتف  61 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009075 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ زیهجت   زیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یهاگراک یهاگراک لیقثرج   لیقثرج هاگتسدکی   هاگتسدکی نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 22 ھحفص 17 
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

3285801141 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زادعب  زور  رثکادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  دقن  هجو  تروصب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

یمورب لپ  هپت و   ) هار هس  بسا  راهچ  نادیم  لصاف  دح  زاوها -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ
قاتا 201 تاکرادت -  دحاو  ناتسزوخ - 

یلم 10101889201 هسانش 

-88969737  - مان تبث  رتفد  :: 06134199958 و 021-41934  نفلت نفلت
021  - 85193768

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لزید نمهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6218643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  هدننک  نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  نآ  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  هارمه  هب   EMC یزاس هریخذ  تازیهجت  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

لایر نیمضت 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دیرخ و  دحاو  نمهب  هورگ  کالپ 279  جرگ  صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 3191  02148081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

زاس6218454 هریخذ  زیهجت  هحفص 16)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یهاگراک6218475 لیقثرج  هاگتسدکی  هحفص 16)نیمأت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع هارمه   هارمه هبهب     EMCEMC  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 22 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زاس6218603 هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 16)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزادنا6218643 هار  بصن و  تایلمع  هارمه  هب   EMC یزاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 16)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناهفصا ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sony کرام 80 ددعردروکر سیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003411000133 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CASIO یتراجت مان   Ar/wa87 لدم انیبان  دارفا  هژیو  لیرب  ایوگ و  هراک  ود  یچم  تعاس  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  تخادرپ 

دشاب یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  افرص  دیرخ  تیولوا 

8166637316 یتسپ :  دک  مود ، ) اناداپآ  دادرخ (  یادتبا خ 15  اناداپآ  هار  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410355-031  ، 36411391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36412656-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

انیبان6218431 دارفا  هژیو  لیرب  ایوگ و  هراک  ود  یچم  تعاس  ردروکر  - هحفص 19)سیو  ردروکر  ( ردروکر

انیبان انیبان دارفا   دارفا هژیو   هژیو لیرب   لیرب وو   ایوگ   ایوگ هراک   هراک ودود   یچم   یچم تعاس   تعاس ردروکر   - - ردروکر سیو   سیو ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 22 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی هداس  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  یا  هلحرم 

1401/11/08 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001402000098 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش کی  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218439 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 14:00   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 80.000.000.000  دروآرب  غلبم 

Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  ربتعم  یهاوگ  لایر  - نیمضت 4.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دنشاب

اهنامیپ روما  زربلا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6  یوربور  گنهرف ،  نابایخ  نواعت ،  راولب  یناقلاط ،  نادیم  جرک ،  زربلا ،  ناتسا   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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

رورس6218439 هحفص 20)دیرخ  رورس  ( رورس

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

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

 ...(  ...( یتعنص یتعنص هناخدرس   هناخدرس نغور   نغور هدننک   هدننک ادج   ادج میظنت -  -  میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ  ) ) زاساوه زاساوه جیکپ   جیکپ هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2 12 1
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تسویپ یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قبط  زاساوه  جیکپ  هب  طوبرم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006125 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CHAMPION هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CHAMPION یتراجت مان   R70 A یتعنص اوه  روسرپمک  یا  هشیش  سالگ  تیاس  الاک :  مان 
رتسگ دنورا  کاپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یشیورد سابع  هدننک  هضرع  عجرم   Dongfeng T375 نویماک روتوم  هناورپ  همست  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 360 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.83 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.86 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رتسگ هنوم  هدننک  هضرع  عجرم   LONG TERM یتراجت مان   BITZER لدم یتعنص  هناخدرس  نغور  هدننکادج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   DBK لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یلونرب هدننک  هضرع  عجرم   SUPCO یتراجت مان  زاساوه  هاگتسد  دربراک   in 5/8 سالگ تیاس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

لزان ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   KIRLOSKAR PNEUMATIC CO LTD هدنزاس عجرم   KCX6 لدم ینوتسیپ  روسرپمک  هعطق  سالگ  تیاس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  یهاوگ  هئارا.دشابیم  اضاقت 0110534  هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

هناخدرس6218486 نغور  هدننک  ادج  میظنت -  لباق  چیئوس  رشرپ   ) زاساوه جیکپ  هب  طوبرم  تاعطق 
 ...( یتعنص

هحفص 20) چیئوس  ( چیئوس
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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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

راکدوخ6218446 تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ : -  کالپ  نیبرود 
وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6218550IPIMEN NGFW ییالط هلاسکی  لاوریاف  سنسیال  هحفص 8)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهدناماس6218587 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا   ، یزادنا هار  بصن ،  ، نیمات
یرادرهش ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 22 ھحفص 22 

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

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

