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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   55 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2424))

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

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

زا 39 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

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

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

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

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093985000693 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هلحرم  ود  شور  هب  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  ییوردوخ  لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

زاورپ5866271 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه و5866462 هداد  ریسفت  رازفا  مرن  یحطس ، هناماس  رازفا  مرن  یحطس  هناماس  رازبا  زا  یا  هعومجم 
زاگ تفن و  یاه  هاچ  یریگرادومن  تامدخ  یارب  بسانم  یهاچ  نورد  رازبا 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییوردوخ ییوردوخ لقن   لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودح دروآرب   - هام تدم 21  رد  نیچراپ  هوکربا -  لصاف  دح  هطوبرم  تاباعشنا  یرسارس و  متشه  هلول  طخ  یاداکسا  تارباخم و  هکبش  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تصش و ودصشش  رازه و  تشه  هاجنپ و  دصهن و  نویلیم و  کی  لایر و  رازه  هاجنپ  ودصتفه  نویلیم و  هن  دون و  دصراهچ و  درایلیم و  تشه  داتشهودصناپ و 

وروی ود 

دصهن و رازه و  هس  یس و  دصشش و  نویلیم و  کی  داتشه و  دصیس و  درایلیم و  تشه  تسیب و  نیمضت  تاطابترا -  هتشر  رد  ربتعم  کی  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راهچ داتشه و 

هرامش 200 حتفم  هارراهچ  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  ناریا  زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: سردآ سردآ

81316318 :: نفلت :: www.setadiran.ir nigceng.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

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 17   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 17   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866271 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جرب لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  دیرخ 5  : هصقانم عوضوم  یا  هلحرمود  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 2001001010000043  هب  زاورپ  تبقارم 

لوسنک گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  دیرخ 5  هصقانم  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  ناریا  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش 
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001001010000043  هب  زاورپ  تبقارم  جرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  خ  دابآرهم -  هاگدورف  : سردآ  :: سردآ سردآ

63148289 :: نفلت :: www.setadiran.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

هطوبرم هطوبرم تاباعشنا   تاباعشنا وو   یرسارس   یرسارس متشه   متشه هلول   هلول طخطخ   یاداکسا   یاداکسا وو   تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 22

زاورپ زاورپ تبقارم   تبقارم جرب   جرب لوسنک   لوسنک وو   گنیچیئوس   گنیچیئوس هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33
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-- ناریا تفن  تارباخم  هلول و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZP5-0140039- TR/S01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866298 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  متسیس  یکدی  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  18/000/000/000 دروارب :

یسمش  هام   24 راک : ارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسمش  هام   42 نامیپ : تدم 

لایر  900/000/000 نیمضت : 

متشه هقبط  کالپ 188  یرهش  رفعج  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق -  دبهپس  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 02141934و 02161630433-61630832 نفلت :: -www.setadiran.ir- www.ioop t.rg wwwنفلت تیاسبو تیاسبو
Nectandliran.ir www.shant;.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

akpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WOODWARD دنرب رلرتنک  یکدی  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  مراهج - هقبط  کالپ 21 - یقرش - یسیفن  نابایخ  یبونج -  یاهفارص  نابایخ  ایرد –  راولب  دابآ –  تداعس  نابایخ  نارهت –   :: سردآ سردآ

 ( 405 یلخاد (  021-84247000 :: 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

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 44

WOODWARDWOODWARD  دنرب دنرب رلرتنک   رلرتنک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ یارب  بسانم  یهاچ  نورد  رازبا  اه و  هداد  ریسفت  رازفا  مرن  یحطس ، هناماس  رازفا  مرن  یحطس  هناماس  رازبا  زا  یا  هعومجم  : اضاقت ناونع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ تفن و  یاه  هاچ  یریگرادومن 
هام  36: ارجا راظتنا  دروم  نامز  - 

کی زاوها  هژورپ  رد  هنومن  ناونعب  .دریذپ  یم  تروص  رازبا  نیا  طسوت  هاچ  هراوید  تشپ  رد  لایس  شیادج  حوطس  تخانش  : هژورپ یارجا  ترورض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف و تاصخشم  .دومن  فذح  نآ  یاهرادومن  ذخا  رازبا و  نیمات  ناکما  مدع  لیلد  هب  حرط  یرجم  دادرارق  زا  یتاریمعت  یاه  هاچ  یلصا ، یامرفراک  راهچ ، و 
تسا فظوم  یرجم  ینف  تاصخشم  قباطم  امد  راشف و  لمحت  همانیهاوگ   ( ، Master calibration نویساربیلاک (  همانیهاوگ  یکیزیف ،  ماکحتسا  همانیهاوگ 

.دهد لیوحت  هطوبرم  یاه  درادناتسا  ساسا  رب  زیهجت و  لیوحت  اب  هارمه  ار  هطوبرم  یاه  نومزآ  اه و  تست  هیلک  همانیهاوگ  : زاین دروم  یاهدرادناتسا 

:: سردآ سردآ

یمداخ 06134144290 نرتسن   :: 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

یارب یارب بسانم   بسانم یهاچ   یهاچ نورد   نورد رازبا   رازبا وو   اهاه   هداد   هداد ریسفت   ریسفت رازفا   رازفا مرن   مرن یحطس ، ، یحطس هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن یحطس   یحطس هناماس   هناماس رازبا   رازبا زازا   یایا   هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع
زاگ زاگ وو   تفن   تفن یاه   یاه هاچ   هاچ یریگرادومن   یریگرادومن تامدخ   تامدخ
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093985000686 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5866259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TOTAL GAS DETECTOR FP/17-01/053 هرامش هصقانم   0103848004-43-22: هرامش دیرخ  یاضاقت  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا هرامش 113- نلاس   – لوا هقبط   – یتایلمع هاگیاپ  نامتخاس   – نامیلس دجسم  هداج  یادتبا   – هاگدورف هکلف   – زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(. یروصنم یاقآ  مارهب –  گنس  یاقا  سامت 061-3-4148656 ( نفلت  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  یجراخ  تاکرادت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-م-28 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشیالاپ یاهدحاو  زاگ  تشن  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tzorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

TOTAL GAS DETECTOR TOTAL GAS DETECTOR FP/17-FP/17- هرامش هرامش هصقانم   هصقانم   0 1038480040103848004-- 4343-- 2222 :: هرامش هرامش دیرخ   دیرخ یاضاقت   یاضاقت هرامش   هرامش یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
0 1/05301/053

77

زاگ زاگ تشن   تشن نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ، ، نیمأت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 88
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tender.abzums.ac.ir :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866212 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف ناتسرامیب  هکبش  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/190/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سیدرف ناتسرامیب  زربلا - ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: سردآ سردآ
یزکرم نامتخاس  یرادا  کرهش  یناقلاط -  نادیم  زا  رتالاب  یلامش -  یناقلاط  راولب 

026-34197656 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-9824509006-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/10هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0046019-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/05هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MOXA یکدی تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3221-3220 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866466 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/08/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   900/000/000 نیمضت :  ویتکا ) تازیهجت   ... ) سل و ریاو  نتنآ  هیذغت ،  عبنم  وکسیس ،  هکبش  چیئوس  لگنیس ،  هکبش  لوژام  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 200/000/000 ر   : نیمضت ویسپ ) تازیهجت  تینوی و (...  کر 9  دروک ،  چپ  یرون ،  ربیف   . لباک لتگیپ ،  دروک ،  چپ  لنپ ،  چپ  رتویپماک ،  هکبش  لباک  عاونا  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلا 15 یراک 8  یاهزور  رد  هناخریبد  روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ -  وردوخ  ناریا  تکرش   :: سردآ سردآ

یلخاد 4021 :: 05133563050 و 9-33563501  نفلت :: www.ikkco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MOXAMOXA  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

عاونا عاونا دیرخ   دیرخ ( - ( - ویتکا ویتکا تازیهجت   تازیهجت  ... )  ... ) وو سلریاو   سلریاو نتنآ   نتنآ هیذغت ،  ،  هیذغت عبنم   عبنم وکسیس ،  ،  وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس لگنیس ،  ،  لگنیس هکبش   هکبش لوژام   لوژام عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تینوی تینوی کرکر  99   دروک ،  ،  دروک چپچپ   یرون ،  ،  یرون ربیف   ربیف  . . لباک لباک لتگیپ ،  ،  لتگیپ دروک ،  ،  دروک چپچپ   لنپ ،  ،  لنپ چپچپ   رتویپماک ،  ،  رتویپماک هکبش   هکبش لباک   لباک

1212
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/089 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5866475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن دیدمت  خروم 1401/8/11  ات  یهگا  پاچ  خیرات  زا  ار  ( NAS  ) یزاس هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( یخاد دیرخ  وفسنارت (  ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 2744  02433790576 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5866219 تاباعشنا  یرسارس و  متشه  هلول  طخ  یاداکسا  تارباخم و  هکبش  ثادحا  هحفص 5)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاورپ5866271 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866282 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  یتیزوپماک  ولبات  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام   9: ارجا تدم 

لایر 51/300/000/000: دروآ رب  غلبم 

لایر   2/565/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هیاپ 5  لقادح 

هناخ ریبد  فکمه -  هقبط  هاشنامرک -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادنامرف -  یوربور  ردص -  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک -   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و تبث  رتفد  :: 14-38249912-083 و021-41934  نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( NASNAS  ) ) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1313

یتیزوپماک یتیزوپماک ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1414
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ملید ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866302 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارادساپ  نابایخ  راولب  ییانشور  مزاول و  دیرخ  رب و  لیس  لاناک  یزاسهب  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 32.916.564.211  دروآرب  غلبم 

نیمضت 1.645.828.211 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  ار  دازآ  تیفرظ  اب  هیاپ 5  لقادح  یربارت و  هار و  هبتر  یاراد  لایر - 

یرادرهش هر – )  ) ماما نادیم  ملید -  ردنب  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

33999818 و 33191893  - 41914-121  - 07733241026 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یهدنامرف  غارچ  هب  زهجم  یاه  عطاقت  حالصا  نز و  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اه  عطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 21.180.000.000  سدقم - دهشم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ وو   ربرب   لیس   لیس لاناک   لاناک یزاسهب   یزاسهب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

غارچ غارچ هبهب   زهجم   زهجم یاه   یاه عطاقت   عطاقت حالصا   حالصا وو   نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهاه   عطاقت   عطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یهدنامرف   یهدنامرف

1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یهدنامرف  غارچ  هب  زهجم  یاه  عطاقت  حالصا  نز و  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اه  عطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 21.180.000.000  سدقم - دهشم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5866298 متسیس  یکدی  هحفص 5)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

غارچ غارچ هبهب   زهجم   زهجم یاه   یاه عطاقت   عطاقت حالصا   حالصا وو   نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهاه   عطاقت   عطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یهدنامرف   یهدنامرف

1717
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5866291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنم زاین  نیمات  فده  اب  ینف  یاهدحاو  یوس  زا  هدش  یفرعم  مالقا  گنیدک  یناسرزورب  یدنب و  هقبط  ییاسانش و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم رابنا  طسوت  کاتسا  یاهدیرخ  قیرط  زا  ناشیا 

1101092372000401 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک گنیدک  یناسرزورب  یدنب و  هقبط  ییاسانش و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5866476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   Accunetix premium Edition رازبا سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000318 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39904354 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا ناشیا   ناشیا یدنم   یدنم زاین   زاین نیمات   نیمات فده   فده اباب   ینف   ینف یاهدحاو   یاهدحاو یوس   یوس زازا   هدش   هدش یفرعم   یفرعم مالقا   مالقا گنیدک   گنیدک یناسر   یناسر زورب   زورب وو   یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
یزکرم یزکرم رابنا   رابنا طسوت   طسوت کاتسا   کاتسا یاهدیرخ   یاهدیرخ قیرط   قیرط

1818

Accunetix premium EditionAccunetix premium Edition رازبا   رازبا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1919
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   JArchitect Professional Edition رازبا سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000317 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39904354 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

JArchitect Profess ional EditionJArchitect Profess ional Edition رازبا   رازبا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2020
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52452960 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن قبط  سنمیز   37kw ولبات تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشد ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1   ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004213000284 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشد ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1   ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز   3737kwkw ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2 12 1

نکسم نکسم یلم   یلم تضهن   تضهن هژورپ   هژورپ یاه   یاه کولب   کولب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشد ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1  ات 14)  12  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004213000285 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشد ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1  ات 14)  12  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نکسم یلم   یلم تضهن   تضهن هژورپ   هژورپ یاه   یاه کولب   کولب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ) critical control تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب  یتفن  هقطنم  رد  لیوحتو  دات 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094095000399 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا رواتشگ  دلوم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AUMA هدنزاس عجرم   Z031.521 لدم نایرج  لرتنک  ریش  دربراک  لماک  لوژام  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناگرهب   ناگرهب یتفن   یتفن هقطنم   هقطنم ردرد   لیوحتو   لیوحتو دات   دات تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ))   critical controlcritical control ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض
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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 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Qpc رازبا ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005625 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  ناسکی  مالعتسا  هگرب  داتس و  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

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

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

QpcQpc رازبا   رازبا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2525
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ زیر  مالعا و  یلک  تمیق  یتسویپ * ینف  تاصخشم  * رهشمالسا  pc زکرم قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ جرد  یتسویپ  کرادم  رد  ًامازلاروتکاف 

1201001022000185 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
یمازلا زاین  تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.88118388 یدابآ دوواد  یاقآرتشیب  تاعالطا  دادرارق * دقع  زاین  تروص  رد  تامدخ  تیهام  اب  اهزاین  هیلک  یمازلا * همیب  باسحافم  هئارا   * هدننک نیمات 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نکسم5866328 یلم  تضهن  هژورپ  یاه  کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 16)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نکسم5866329 یلم  تضهن  هژورپ  یاه  کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 16)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیپ شیپ زیر   زیر وو   مالعا   مالعا یلک   یلک تمیق   تمیق یتسویپ * * یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ** رهشمالسا رهشمالسا   pcpc زکرم   زکرم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ جرد   جرد یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   ًامازلاروتکاف   ًامازلاروتکاف
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قباطمربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لخاددیلوت  یتسیابیم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد 

1101001011000142 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناراهم  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  لدم 330110027   GB\s 4 لاقتنا تعرس  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 64 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  هناماسرد  یتسویپ  کرادم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و   ، لخاد دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسحم 09128168407 یرقاب 88115655و  مناخ  سامت  نفلتدشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس  رد  الاک  لماک  تاصخشم 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قباطمربتعم   قباطمربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد وو   لانیجروا   لانیجروا لخاددیلوت   لخاددیلوت یتسیابیم   یتسیابیم یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تسا   تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردروتکاف   ردروتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب هناماسرد   هناماسرد

2727

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

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

زا 39 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fskhk7m6n9dwa?user=37505&ntc=5866334
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5866334?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارنم 190  یلصا  هدنیامن  مارگلوه  اب   GFOM3PDC24LU لدم  BRAND REX دنرب رک  یرون 24  ربیف  لباک  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001909 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یراز هلال  رباص  هدننک  هضرع  عجرم   DENA INTERNATIONAL یتراجت مان  یرتم   CAT5-STP لدم یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 190 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

169-7-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار دور ) هنیزب   ) رادیق دور  نیرز  یرتسگداد  رهم و  نکسم  حرط  یرون  یسم و  ناریا  تارباخم  تکرش  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.zanjan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   190190 ژارنم   ژارنم یلصا   یلصا هدنیامن   هدنیامن مارگلوه   مارگلوه اباب     GFOM3PDC24LUGFOM3PDC24LU  لدم لدم   BRAND REXBRAND REX  دنرب دنرب رکرک   یرون  2424   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 2828

یرون یرون وو   یسم   یسم ناریا   ناریا تارباخم   تارباخم تکرش   تکرش یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 4  هب  ( WS-C2960X-48FPD-L(POE وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 3  هب  رتنساتید  تهج  بوغرم  یناریا  یروت  بقع  ولج و  برد  ضرع 80  قمع 100 و  اب  تینوی  کر 42

1101093733000271 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   42U لدم هنایار  هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نایار هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
زارف ناشیدنا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( WS-C2960X-48FPD-L(POEWS-C2960X-48FPD-L(POE  وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 3030

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3131
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صخشم دادعت  قبط   PVC شکور سنج  ( CCC  ) یسم میس  سنج  ( یرتم  UTP CAT6 (0.5-1-2-3-5-10 هکبش دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش

کولف تست  هیدیئات  یاراد  -
1101001105002133 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY07 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 لدم  PVC شکور سنج   m 10 لوط  UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
عجرم  MULTI MEDIA CONNECT یتراجت مان  یددع  هتسب 1   LSZH و PVC شکور سنج   m 0/5 لوط  UTP لدم دروک  چپ   CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MULTI MEDIA CONNECT هدنزاس
ددع 50 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناهفصا  تفن  هلول  طوطخ  تکرش  الاک  لیوحت  لحم  هدنشورف و  هنیزه  اب  لاسرا  لمح و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربکا 031-33960057 دیرخ  روما  یگنهامه  - 

.دشاب الاک  عون  اب  بسانتم  لمح  یدنب و  هتسب  - 
.دشاب یم  روتکاف  هئارا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 40  هیوست  - 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساساربرامش  روحم  لماک  نیبوبدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000127 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   V 500 ژاتلو  TSENSOR5-680337011 لدم رامش  روحم  متسیس  دربراک  هدنریگ  هدنتسرف و  نیبوب  الاک :  مان 

تفج 40 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5866291 ینف  یاهدحاو  یوس  زا  هدش  یفرعم  مالقا  گنیدک  یناسر  زورب  یدنب و  هقبط  ییاسانش و 
یزکرم رابنا  طسوت  کاتسا  یاهدیرخ  قیرط  زا  ناشیا  یدنم  زاین  نیمات  فده 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نکسم5866328 یلم  تضهن  هژورپ  یاه  کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 16)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نکسم5866329 یلم  تضهن  هژورپ  یاه  کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 16)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رامش رامش روحم   روحم متسیس   متسیس دربراک   دربراک هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف نیبوب   نیبوب ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 39 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( گراخ هقطنم  ناریا (  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  مئالع  یاهولبات  گنربش  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094395000129 زاین :  هرامش 

کراخ هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیابوم هرامش  تسویپ -  ریداقم  لودج  ندومن  همیمض  لیمکت و  یراک -  هموزر  هحفص  ندومن 3  همیمض  تارغت -  نیرخآ  یهگآ  ندومن  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سرتسد لباق 

7546113116 یتسپ :  دک  گراخ ،  هراق  تالف  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  گراخ  هریزج  رهشوب  کراخ ،  هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23946274-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23946274-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یاهولبات   یاهولبات گنربش   گنربش ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 3333

روسناسآ روسناسآ یربهارو   یربهارو رادهگن   رادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 39 ھحفص 27 
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روسناسا یربهارو  رادهگن  ینابیتشپ  ریمعت  سیورس  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000444 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
تات زارف  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  تات  زارف  نیرآ  هدنزاس  عجرم   Aft5000 لدم رب  وردوخ  روسناسآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

روسناسآ ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نزو  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 20 تماخض یدالوف  لوتفم  سنج  روسناسآ  لسکب  میس  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
کت سلطا  روسناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITASIA هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   mm 8 رطق هزیناولاگ  ریغ  دالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

کت سلطا  روسناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITASIA هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   mm 10 رطق هزیناولاگ  ریغ  دالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 
رتم 2 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
کیرتکلا ناسردب  هدننک  هضرع  عجرم  سکنیلوم   W 1800 ناوت  Auto Frito-AM700000 لدم  Kg 1/3 تیفرظ کرحتم  نزخم  اب  راد  روسناسآ  نک  خرس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

SUZHOU یتراجت مان  ربناسآ  کینکت  گنوگویب  هدننک  هضرع  عجرم   GETM L11 لدم  panoramic with machine room gearless روسناسآ الاک :  مان 
DIAO ELEVATOR CO.LTD

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ناغم رب  جوا  ربناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  راک  ناور  هدنزاس  عجرم  یپوکسلت  روسناسآ  نیباک  کیتاموتا  مامت  لماک  رد  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هب  اردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامشاب 09132424062 لاوس  هنوگره  تروصرد  دشاب  یم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

زا 39 ھحفص 28 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نژژیو  کیاه  دنرب  هلاناک  تروص 32  هب  دیربیه  لدم 7232   DVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001912 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds 7732 xl-k4 لدم  NVR عون شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق تسرهف و  ینف ، تاصخشم  قبط  کناب  هبعش  راهچ   IP هتسبرادم یاه  نیبرود  یدروم  تامدخ  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003371000057 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسویپ تاصخشم  قبط  1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نژژیو   نژژیو کیاه   کیاه دنرب   دنرب هلاناک   هلاناک   3232 تروص   تروص هبهب   دیربیه   دیربیه   72327232 لدم   لدم   DVRDVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3535

IPIP هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یدروم   یدروم تامدخ   تامدخ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 39 ھحفص 29 
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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 " ) " ) 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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Wire Line Continues Gyro (with all accessories for well رازبا تخاس  یحارط و  یروآ  نف  ینف و  شناد  نیودت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا یرافح  یلم   :: سردآ سردآ

6134144290 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5866209Wire Line Continues رازبا تخاس  یحارط و  یروآ  نف  ینف و  شناد  نیودت  هیهت و 
Gyro (with all accessories for well

هحفص 30) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

لیاف5866333 قبط  نژژیو  کیاه  دنرب  هلاناک  تروص 32  هب  دیربیه  لدم 7232   DVR هاگتسد
تسویپ

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

لیاف5866333 قبط  نژژیو  کیاه  دنرب  هلاناک  تروص 32  هب  دیربیه  لدم 7232   DVR هاگتسد
تسویپ

هحفص 28) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Wire Line Continues  Gyro (with all accessories  forWire Line Continues  Gyro (with all accessories  for  رازبا رازبا تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یروآ   یروآ نفنف   وو   ینف   ینف شناد   شناد نیودت   نیودت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
wellwell
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  شش  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت   ، تسویپ

1201004815000026 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نارهت و یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  شش  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  - 
دشاب یم  یمازلا  کیفارت  حرط  نتشاد  تسویپ و  مرف  لیمکت  تاناساول  ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف یاهناتسرهش 

تلکیسروتومو لیبموتا  الاک :  هورگ 
هدننار هارمهب  هاگتسد   6 دادعت : 

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

یاه هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  شش  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  کیفارت  حرط  نتشاد  تسویپ و  مرف  لیمکت  تاناساول  ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف یاهناتسرهش  نارهت و 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5866519 الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  شش  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض 
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت   ، تسویپ طیارش  قبط  برجم  هدننار 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط برجم   برجم هدننار   هدننار اباب   الاب   الاب هبهب   لدم  13971397   لدم دنمس   دنمس ایای   سراپ   سراپ وژپ   وژپ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد شششش   یریگراکب   یریگراکب دادرارق   دادرارق دقع   دقع نمض   نمض ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ مرف   مرف لیمکت   لیمکت ،،
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زیربت یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 12هرامش تعاس 8  زا  دانسا  دیرخ   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5866273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم نلیپورپ  یلپ  دحاو  یزلف  تلکسا  تازیهجت و  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یاهراک  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یمیشورتپ هبعش  تراجت  کناب  دزن  یهگ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامیپ روما  رتفد  زیربت -  یمیشورتپ  تکرش  یمیشورتپ -  یصاصتخا  هداج  یرکاب -  دیهش  هار  دازآ  رتمولیک 3  ۔یناسک  دیهش  نابوتا  یاهتنا  زیربت -  : یناشن  :: سردآ سردآ
اه

04134282776 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: peyman2@tpco.irسکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

یزلف5866273 تلکسا  تازیهجت و  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یاهراک  ماجنا  یراذگاو 
نلیپورپ یلپ  دحاو 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

ینف5866373 تاصخشم  * رهشمالسا  pc زکرم قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ
 . ددرگ جرد  یتسویپ  کرادم  رد  ًامازلاروتکاف  شیپ  زیر  مالعا و  یلک  تمیق  یتسویپ *

هحفص 20) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نلیپورپ نلیپورپ یلپ   یلپ دحاو   دحاو یزلف   یزلف تلکسا   تلکسا وو   تازیهجت   تازیهجت قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3939
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعا 19هرامش ـــــ ات س رثکادح   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم حبصعبنم تعاس 10   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  هاگشیالاپ  رد  کینورتکلا  تظافح  گنیروتینوم  شخب  یاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(. لایر درایلیم  هدزناپ   ) لایر غلبم 15,000,000,000  : هصقانم دروآرب 

روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  نامتخاس  هینبا و  هتشر  رد  جنپ ) ) 5 هیاپ لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.داژن یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  - سخرس / دهشم هداج  رتمولیک 165  - یوضر ناسارخ  ناتسا   :: سردآ سردآ
سنارفنک قاتا  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هرامش 255 ، یلامش ،) یارسشناد   ) هوکبآ 7 شبن  هوکبآ ، نابایخ  دهشم ،

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: 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

کینورتکلا5866224 تظافح  گنیروتینوم  شخب  هحفص 33)یاقترا  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح گنیروتینوم   گنیروتینوم شخب   شخب یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 4040

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 " ) " ) 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REED CONTACT LIMIT SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000216 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تفن روسرپمک  وبروت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MINIMAX هدنزاس عجرم   SGT600 لدم یزاگ  نیبروت  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV-IR لدم یتخوس  دنچ  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PEPPERL AND FUCHS هدنزاس عجرم   PEPPERL AND FUCHS یتراجت مان   KFD2 لدم هلاناک  گولانآ 1  ریراب  الاک :  مان 
برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PEPPERL FUCHS هدنزاس عجرم   PEPPERL FUCHS یتراجت مان   NJ1.5-8GM-N لدم یترواجم  روسنس  الاک :  مان 
وترپ ورتپ  زیهجت  یناگرزاب  یسدنهم 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5866509REED CONTACT LIMIT SWITCH(33 هحفص روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5866642IP هتسبرادم یاه  نیبرود  یدروم  تامدخ  یرادهگن و  هحفص 28)سیورس ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

REED CONTACT LIMIT SWITCHREED CONTACT LIMIT SWITCH ناونع : : ناونع 4141

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5866475(NAS  ) یزاس هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  هحفص 9)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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

یتناراگ5866334 یاراد  لانیجروا و  لخاددیلوت  یتسیابیم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشمدک  ناریا 
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد  یتسویپ  کرادم  قباطمربتعم 

هحفص 21) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  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 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5866369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  رتم  یتناس  پمپدیف 15   RTD و pt100 روسنس ، j عون لپوکومرت  لماش  مزاول  ددع  دیرخ 235  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم 

1101001545000089 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   ANGLE THERMOCOUPLE TYPE J یتراجت مان  لکین  سم و  نیتالپ و  سنج   x Fe-CuNi/J 1 لدم  J عون راد  هیواز  لپوکومرت  الاک :  مان 
الاک لک  رتفد  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GUNTHER GMBH

ددع 235 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم5866369 یتناس  پمپدیف 15   RTD و pt100 روسنس راد  ، هیواز  هحفص 36)لپوکومرت  روسنس  ( روسنس

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

5866509REED CONTACT LIMIT SWITCH(33 هحفص روتکتد  ( روتکتد

رتم رتم یتناس   یتناس   1515 پمپدیف   پمپدیف   RTDRTD  وو   pt100pt100 روسنس   روسنس راد   ، ، راد هیواز   هیواز لپوکومرت   لپوکومرت ناونع : : ناونع 4242

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ5866271 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5866463(WS-C2960X-48FPD-L(POE وکسیس هحفص 21)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5866466 ... سلریاو و نتنآ  هیذغت ،  عبنم  وکسیس ،  هکبش  چیئوس  لگنیس ،  هکبش  لوژام  عاونا  دیرخ 
ربیف  . لباک لتگیپ ،  دروک ،  چپ  لنپ ،  چپ  رتویپماک ،  هکبش  لباک  عاونا  دیرخ  ( - ویتکا تازیهجت  )

تینوی کر 9  دروک ،  چپ  یرون ، 

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

5866463(WS-C2960X-48FPD-L(POE وکسیس هحفص 21)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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 " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسزوخ یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5866347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   LG22MP410 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003524000243 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   LG22MP410 روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6177615438 یتسپ :  دک  یزاس ،  روتکار  تکرش  یوربور  - یا هفرح  ینف و  راولب  - رادیپس - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270064-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279743-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدهع5866347 هب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   LG22MP410 روتینام
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

هحفص 38) روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5866642IP هتسبرادم یاه  نیبرود  یدروم  تامدخ  یرادهگن و  هحفص 28)سیورس ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

کینورتکلا5866224 تظافح  گنیروتینوم  شخب  هحفص 33)یاقترا  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

.دشاب .دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لیوحت   لیوحت لحم   لحم اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا   LG22MP410LG22MP410 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) 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  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5866420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1GB یرومم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000502 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
1GB یرومم - 

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

1401/08/10 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب -  یناریا  الاک  دشابن -  هباشم  دک  ناریا  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ5866252 لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 5)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

58664201GB هحفص 39)یرومم رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

اه و5866462 هداد  ریسفت  رازفا  مرن  یحطس ، هناماس  رازفا  مرن  یحطس  هناماس  رازبا  زا  یا  هعومجم 
زاگ تفن و  یاه  هاچ  یریگرادومن  تامدخ  یارب  بسانم  یهاچ  نورد  رازبا 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5866476Accunetix premium Edition رازبا هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5866478JArchitect Professional Edition رازبا هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

11 GBGB  یرومم یرومم ناونع : : ناونع 4444

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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