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

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

( 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 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 4

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 5

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 19

140 1140 1 دادرم   دادرم   1414 هعمج   هعمج یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2828))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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 " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  متیآ   8 رتویپماک / متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000412 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یچنوباص رفعج  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   MO3146 لدم یرون  هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   MPF920-Z161 لدم دیفس  لانرتنیا  یپالف  ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
گنژاوآرازفا تخس  هدننک  هضرع  عجرم   AXTROM یتراجت مان   GT-520 لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

روآون راک  هنیهب  تکرش  زا  ییاوقم  هبعج  رد  هدرشف  حول  یرازفا  تخس  لفق  اب  هس  هخسن  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
باتفآ الاک  اتکین  هدننک  هضرع  عجرم   GOOD RAM یتراجت مان  لدم 1333   GB 2 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هعسوت  قیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم   GOOD RAM یتراجت مان  لدم 1600   GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هزمح ء فرشا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 066  رتنیرپ  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Tinycool-90 Rev1.1 لدم رتویپماک   CPU نف الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ماجنا  هام  ودزا  رتمک  یلام  دات  الاک و  دات  الاک , تفایرد  زا  سپ  یتخادرپ   - هگنلردنب ناگزمره  ناتسا  لیوحت  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یاه 02123945095-0930930520 و 09300930547 و 02123945315  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  - دریگ

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس 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 16 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیافود  حرش  هب  هپس  کناب  نیماد  تفاسورکیام  سیورس  یزادنا  هار  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000368 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربنق 667431990 یاقآ  سامت  نفلت  دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

یرانک5559824 ددرت  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیماد نیماد تفاسورکیام   تفاسورکیام سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار نیمات   نیمات 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 30 ھحفص 5 
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  یناریا  لاتیجید  رگشیامن  اب  کیتاموتا  مامت   ton 200  ( نتب تست  هاگتسد  نکش (  نتب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09219727587 دشاب

1101004364000199 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیناکم عیانص  هدنزاس  عجرم   SMCO-3201 لدم  Ton 200 تیفرظ یتسد  تعرس  نعت  لاتیجید و  تئارق  اب  نتب  یراشف  تمواقم  تست  هاگتسد  الاک :  مان 
رتسگ نیمز  نایناریا  کاخ  کیناکم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  نیمز  نایناریا  کاخ 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  هیارک  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن اباب   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت   tonton   200200  ( ( نتب نتب تست   تست هاگتسد   هاگتسد نکش (  (  نکش نتب   نتب کجکج   ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 2RMLB-R1 کالب تست  هب  طوبرم  تست  کج  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دسرب یضاقتم  دحاو  دات  هب  تسیاب  یم  تست  کج  ) 2RMLB-R7 کالب تست  هب  طوبرم  تست  کج  -2

1101001262000338 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش عناص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   FUJI یتراجت مان   ATT لدم کالب  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTB01 لدم کالب  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب یضاقتم  دحاو  دات  هب  تسیاب  یم  تست  کج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 RMLB-R7RMLB-R7  کالب کالب تست   تست هبهب   طوبرم   طوبرم تست   تست کجکج   -- 22 RMLB-R1 RMLB-R1  22 کالب   کالب تست   تست هبهب   طوبرم   طوبرم تست   تست کجکج   -- 11 ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   programable processor module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000550 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

programable programable processor moduleprocessor module ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  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 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ +  یاهب  مالعتسا  قباطم  لخاد +  دیلوت   + UPS چیئوس کیتاتسا  رترونیا و  یلرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101092416000258 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ تالف  یژرنا  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  سراپ  تالف  یژرنا  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   UPS هاگتسد  ABD001 درب الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  تسویپ  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشپ  ًافطل  تسویپ /  تادنتسم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لیوحت  نامز  رد  الاک  دک  ناریا  هئارا.دیریگب  سامت  ینابرهم   / یهاپس یاقآ  هرامش 071-52112718  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112712-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS چیئوس   چیئوس کیتاتسا   کیتاتسا وو   رترونیا   رترونیا یلرتنک   یلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  تاصخشم و  قبط   axial compressor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000549 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1500  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

axial compressoraxial compressor ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 30 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   SIMATIC (PROG LOGIC SYS : SIEMENS: SIMATIC S7 MOUDLE IF 960-H<10 M تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101096783000053 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   simatic S7-400 یطابترا لوژام  الاک :  مان 
ژاتلو مشق  کینورتکلا 

ددع 16 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   SIMATIC (PROG LOGIC SYS : SIEMENS: SIMATIC S7 MOUDLE IF 960-H<10 M :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعجارم 

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

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SIMATIC (PROG LOGIC SYS : S IEMENS: S IMATIC S7 MOUDLE IF 960 -H< 10  MSIMATIC (PROG LOGIC SYS : S IEMENS: S IMATIC S7 MOUDLE IF 960 -H< 10  M ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  یکیرتکلا  یالاک  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000114 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهم اناسر  هدننک  هضرع  عجرم   LANDIS GYR یتراجت مان  یطابترا  دربراک   CU-E22 لدم رتویپماک   IP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر نینچمه  وددرگ  داهنشیپ  تسویپ  تسیل  بیترت  هب  قباطم و  اقیقد " الاک  اذل  دشاب  یم  هناماس  رد  جرد  تهج  افرص " یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هریغو  تسویپ  یلام  ینف  داهنشیپ  لمح و  هنیزه  لماش  یمالعا  تاکن 

دنمرنه 09300930672 یثایغ و  یاقآ  دیرخ  سانشراک 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک   IPIP لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000068 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  طابترا  جوم  ایدم  هدنزاس  عجرم  ماکیدم  یتراجت  مان  هکبش   MPA241USFL لدم  CAT6 SFTP LOADED تروپ لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 70 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دشابیم و  هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / ربتعم یتناراگ  /cat6 sftp دنارگل لنپ  چپ  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  / ههامکیروتکاف هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنیزه  هیلک  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  (- مهم ) یتسویپ لیاف  قبط  هریغو  وکسیس  یرس 9200  تروپ  هکبش 48  اتید  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  اب  هریغو  بصنو  لمح 
1101003713000009 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960-24PEL لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هریغو  بصنو  لمح  اه  هنیزه  هیلک  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  (- مهم ) یتسویپ لیاف  قبط  هریغو  وکسیس  یرس 9200  تروپ  هکبش 48  اتید  چیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتشاذگ  یلک  تروصب  تمیق  ، دشابیم هدنشورف 

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس   92009200 یرس   یرس تروپ   تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیوس   چیوس 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 :
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زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنیزه  هیلک  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  (- مهم  ) .یتسویپ لیاف  قبط  هریغ  یرس 3850 و  تروپ  وکسیس 24  هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، دشابیم هدنشورف  اب  هریغو  بصنو  لمح 

1101003713000010 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-24WS-S50 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

بصنو لمح  اه  هنیزه  هیلک  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  (- مهم  ) .یتسویپ لیاف  قبط  هریغ  یرس 3850 و  تروپ  وکسیس 24  هکبش  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتشاذگ  یلک  تروصب  تمیق  ، دشابیم هدنشورف  اب  هریغو 

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000069 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPC-C6FS لدم  m 305 لوط  SFTP CAT6 راددلیش یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

فالک 50 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / ربتعم یتناراگ  / رتم پوتره 305  ژارتم  /cat6 sftp لباک / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  / ههامکیروتکاف هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد  دشابیم و  هدنشورف 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 1313

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت 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 30 ھحفص 16 
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تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000411 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   IPLINK یتراجت مان   IP-DL-801RT لدم  ADSL مدوم الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   OKS 1112 یتراجت مان   g 500 یزلف یا  هناوتسا  یطوق   mm\10 190 یریذپذوفن اب  نوکیلیس  هیاپ  کیتتنیس  یتعنص  راکناور  ریمخ  الاک :  مان 
ایسآارف تالآ  نیشام  یسدنهم  یتاکرادت و  تکرش 

یطوق 5 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

اه هداد  شرورپ  هدننک  هضرع  عجرم   SUNWIN SPLITTER یتراجت مان   KEYR7 لدم رتیلیپسا  هاگتسد  هعطق  یپاچ  رادم  ربیف  الاک :  مان 
قرو 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
یحادم نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   BOOSTER یتراجت مان   BSC لدم ریاف  یلپمآ  ادص  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نامرد هشیدنا و  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   OXN967 لدم یرون  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
یاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CREATOR هدنزاس عجرم   HL05 لدم  m 5 لوط شیازفا  اب  هدنزادرپ  زکرم  اب  اه  نفورکیم  طابترا  لباک  الاک :  مان 

سراپ روص 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 20  یدنب  هتسب  عون   BPA-32-10/16 لدم  V 220 ژاتلو  A 10 نایرج تدش  قرب  هخاش  هب 2  هخاش  لیدبت 3  گالپ  الاک :  مان 

هن دون و  دصهن و  رازه و  نازاس  هنیهب  کینورتکلا  کیرتکلا و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریتسالاب 
نتراک 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات تفایرد و  زا  سپ  هامود  زا  رتمک  تخادرپ  ولیخن -  ردنب  ماقم -  ردنب  هگنل -  ردنب  ناگزمره - ناتسا  لیوحت  لحمو  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02123945315 سامت 09300930547 -  هرامش  الاک -  ینف 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000551 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

نما5559799 نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرانک5559824 ددرت  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5559871programable processor module(5 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5559887UPS چیئوس کیتاتسا  رترونیا و  یلرتنک  هحفص 5)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5559951 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  اتسور و  حطس  دوجوم  نیبرود  هکبش  هحفص 19)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5559954SIMATIC (PROG LOGIC SYS : SIEMENS: SIMATIC S7 MOUDLE IF 960-
H<10 M

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

اموگرب اموگرب چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 30 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: 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 17 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  زاین  دروم  یتسویپ  تسیل  قبط  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  زاین  دروم  تیفیکاب  یالاک  .دشاب  یم  یا  هتفه  رثکادح 3  تخادرپ 

1101000003000044 زاین :  هرامش 
تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا شرتسگ  هموظنم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  یتراجت  مان   M-4635-FH لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  زاین  دروم  یتسویپ  تسیل  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم  تیفیکاب  یالاک  .دشاب  یم  یا  هتفه  رثکادح 3  تخادرپ 

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو وئدیو   وئدیو رگشیامن   رگشیامن 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 :
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رتشلا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یسرپ 35*50  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091795000016 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاس نرق  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   30x50 cm یسرپ لودج  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعنص یسرپ 35*50  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص   5050 ** 3535 یسرپ   یسرپ لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تشدکاپ یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  نیچراپ  هار  غاب  تهج  نابایخ  یرتم  یزلف 6  غارچ  هیاپ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ اهب  مالعتسا 

1101095751000036 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مانهب تعنص  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  مانهم  یتراجت  مان  اگار  لدم   W 100 ینابایخ  LED ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
مانهب تعنص  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  مانهم  یتراجت  مان  اگار  لدم   W 50 ینابایخ  LED ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

قرش تعنص  ماسح  هدننک  هضرع  عجرم   m 4 لوط ینهآ  سنج  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش / یداصتقاروماو ییاراد  ترازوزا  یداصتقادک  هئارا  / دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  مالعتسا  یاهگربرد  یداهنشیپ  تمیق  / تسا یمازلا  هارمه  نفلت 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ یرتم   یرتم   66 یزلف   یزلف غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زقس یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط رتم  نازیم 10/000  هب  یدزمتسد ) تروص  هب   ) زقس رهش  حطس  رباعم  اهنابایخ و  ینتب  لوادج  ثادحا  هژورپ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هیلوا دروآرب  دانسا و   ) یتسویپ دانسا  ربارب 

1101090862000103 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  10000 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 08736278600  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب هار و   ) تسویپ دروارب  ساسا  رب  هاشنامرک  شش  هقطنم  یرادرهشرباع  کولب  ییزجود  گنر  یکیفارت -  یزیمآ  گنر  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1401

1101005923000004 زاین :  هرامش 
هقطنم 6 یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ دروارب  1 دادعت : 

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

کی یلا  هام  شش  طاسقا  تروصب  تخادرپ  دشاب - هتشاد  ار  هاشنامرک  یرادرهش  اب  یراکمه  هقباس  هدوب و  هاشنامرک  ناتسا  یموب  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هلاس 

6719943598 یتسپ :  دک  شش ،  هقطنم  یرادرهش  - دهاش نادیم  هیهلا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462575-083  ، 38360898-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358293-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم وو   اهنابایخ   اهنابایخ ینتب   ینتب لوادج   لوادج ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1919

رباع رباع کولب   کولب ییزجود   ییزجود گنر   گنر یکیفارت -  -  یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دروارب  ساسا  رب  هاشنامرک  شش  هقطنم  یرادرهش  یناشاک  نابایخ  یقرش  نیال  شوپفک  یراذگلودج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005923000002 زاین :  هرامش 
هقطنم 6 یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ دروارب   1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هاشنامرک هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

کی یلا  هام  شش  طاسقا  تروص  هب  تخادرپ  دشاب  هتشاد  ار  هاشنامرک  یرادرهش  اب  یراکمه  هقباس  هدوب و  هاشنامرک  ناتسا  یموب  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هلاس 

6719943598 یتسپ :  دک  شش ،  هقطنم  یرادرهش  - دهاش نادیم  هیهلا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462575-083  ، 38360898-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358293-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرگشل یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  اتسور و  حطس  دوجوم  نیبرود  هکبش  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096008000010 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  غابراهچ  ناتسرهش  دابآرگشل  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا )   ) نشاب هتشاد  ار  هنیمز  نیا  رد  تیحالص  یهاوگ  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگراب  هناماسرد  هدشرپ  مالعتسا  هارمه  هب  ار  تکرش  همانزور  یفنس و  روما  ، تارغت نیرخآ  ، همانساسا

3117336949 یتسپ :  دک  دابآ ،  رگشل  یاتسور  - غابراهچ - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453141-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453141-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش یقرش نیال   نیال شوپفک   شوپفک وو   یراذگلودج   یراذگلودج ناونع : : ناونع 2 12 1

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   ندرک   ندرک هفاضا   هفاضا وو   اتسور   اتسور حطس   حطس دوجوم   دوجوم نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 2222

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

نکسم 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 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5559824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000359 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یسرتسد  لرتنک  ددرت و  اه و  هاگتسد  تیریدم  هناماس  راتسا  دیپس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش  متسیس  دیپس  یروانف 
هتسب 1 دادعت : 

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

تبث هناماس  رد  تایلام  نودب  و  هعومجم ) 2  ) عومجم تروص  هب  تمیق.تسا  دات  دروم  دادرارق  طیارش  قبط  دیرخ.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاقآ ینف 64572718  سانشراک  یعیفش.تسا 75358219 /  یمازلا  تسویپ  مرف  دادرارق و  سیون  شیپ  هناماس ) رد  یراذگراب  احیجرت   ) لاسرا لیمکت.ددرگ و 

بیجن

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

یرانک یرانک ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ 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 30 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5uyrujglvqwur?user=37505&ntc=5559824
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5559824?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت یندم  دیهش  ییاوه  یریگتخوس  دحاو  رد  تسارح  برد  یارب  کیتاموتا  کج  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092197000093 زاین :  هرامش 

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

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیربت یندم  دیهش  ییاوه  یریگتخوس  دحاو  رد  تسارح  برد  یارب  کیتاموتا  کج  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34442816-041  ، 34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5559951 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  اتسور و  حطس  دوجوم  نیبرود  هکبش  هحفص 19)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا کیتاموتا کجکج   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2424

نما نما نزخم   نزخم رابنا   رابنا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 30 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mzk43ys82hmlz?user=37505&ntc=5559914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5559914?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نما نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003978000115 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا شرتسگ  هدنزاس  عجرم  رتخاب  تاطابترا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   ws-c2960-24-tcl لدم  poe هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

رتخاب
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPI یتراجت مان   SH060 لدم هداتسیا  کر  دربراک  تباث  کر  ینیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPI یتراجت مان  لدم 3706   cm 60 قمع  161x60 cm زیاس تینوی  هداتسیا 34  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
اناید طابترا  ناب  هدید  هدنزاس  عجرم  اناید  طابترا  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم   RADISSON یتراجت مان   RD-NV3288M لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

ناب هدید  هدنزاس  عجرم  اناید  طابترا  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم   RADISSON یتراجت مان   RD-IP5521PTZ لدم ماددیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اناید طابترا 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

ناب هدید  هدنزاس  عجرم  اناید  طابترا  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم   RADISSON یتراجت مان   RD-IP5543DF لدم تباث  زنل  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اناید طابترا 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هدید هدنزاس  عجرم  اناید  طابترا  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم   RADISSON یتراجت مان   RD-IP5541MZ لدم زیاروتوم  زنل  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اناید طابترا  ناب 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اناید  طابترا  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم   RADISSON یتراجت مان   RD-IP5551MZ لدم زیاروتوم  زنل  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اناید طابترا  ناب  هدید 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  خرس  میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   SFTP PVC لدم  m 1 لوط دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

خرس میهید  تراجت  نارواشم 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  خرس  میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   SFTP PVC لدم  m 0/5 لوط دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

خرس میهید  تراجت  نارواشم 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نما نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  زیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137653363 یتسپ :  دک  دیدج ،  کرا  نابایخ  یوربور  یبونج  شترا  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35546164-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35543953-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

زا 30 ھحفص 26 

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


یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس 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 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000184 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  تازیهجت  هیهت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
عومجم  1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تکرش  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  ودوش  هئارا  عومجم  تروص  هب  تمیق  دشاب ه  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  فذح  نیمات  دنیارف 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 30 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h7d24jmzmjw75?user=37505&ntc=5559799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5559799?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/duspndscu8u5c?user=37505&ntc=5559851
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5559851?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

رتشلا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نامتخاس  یناشن و  شتآ  هسام ، نش و  هناخراک  تهج  لباک  رتم  اب 200  اوهاد  نیبرود  ددع  یزادنا 21  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتشلا یرادرهش 

1101091795000017 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یدزمتسد 21 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشلا یرادرهش  یرادا  نامتخاس  یناشن و  شتآ  هسام ، نش و  هناخراک  تهج  لباک  رتم  اب 200  اوهاد  نیبرود  ددع  یزادنا 21  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5559951 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  اتسور و  حطس  دوجوم  نیبرود  هکبش  هحفص 19)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هسام ، ، هسام وو   نشنش   هناخراک   هناخراک تهج   تهج لباک   لباک رتم   رتم   2 00200 اباب   اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2 12 1 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 :
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(( 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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هنیمض  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   wifi or zigbee لدم BMS نامتخاس قرب  دنمشوه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004364000198 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   RA304 لدم هتفرشیپ  نامتخاس  یزاس  دنمشوه  دنمشوه BMS و  هناخ  شزومآ  هاگتسد  الاک :  مان 

رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  ناتسرل  یا  هفرحو  ینف  شزومآ  لک  هرادا  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  دشاب  یم  هنیمض  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف 

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

5559836wifi or zigbee لدم BMS نامتخاس قرب  دنمشوه  هحفص 28)متسیس  )  bmsbms

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

نما5559799 نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5559951 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  اتسور و  حطس  دوجوم  نیبرود  هکبش  هحفص 19)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

wifi or zigbeewifi or zigbee لدم   لدم BMSBMS نامتخاس نامتخاس قرب   قرب دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2828

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 " ) " ) 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

رتویپماک5559695 متسیس  هحفص 4)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیماد5559746 تفاسورکیام  سیورس  یزادنا  هار  هحفص 4)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرانک5559824 ددرت  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

نما5559799 نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرانک5559824 ددرت  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 30 ھحفص 30 

mailto:info@hezarehinfo.net
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