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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   2626 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
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4545))

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

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

زا 50 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 50 ھحفص 2 

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


( 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 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( 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  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001094939000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956416 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یریگ  نابیتشپ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر نودب  یا -  هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف -  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 4  - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

هبتر 3  - main frame ریغ رازفا  تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 3
هبتر 3 یبناج -  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ -  - 4
هبتر 3  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ -  - 5

130,129,020,000 یلام :  دروآرب 

لایر   6,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

14:30 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ، 1 ملعم شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق 05131296708 سانشراک   - 05131296610 ینف : لوئسم 

:: 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

یریگ یریگ نابیتشپ   نابیتشپ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000094939000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  دکار  ویشرآ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  50.135.000.000 دروآرب : غلبم 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یرادرب  هرهب  تکرش  ( UTM/Firewall  ) هکبش یتینما  زیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13٬980،000،000: دروآرب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکار دکار ویشرآ   ویشرآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

(( UTM/FirewallUTM/Firewall  ) ) هکبش هکبش یتینما   یتینما زیهجت   زیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 50 ھحفص 6 
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(UTM/Firewall  ) هکبش یتینما  ـز  یهجت لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13/980/000/000 دروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLS-0040794 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

YOKOGAWA DCS CS-3000 SPARE PART نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هرامش 12 دازکاخ -  نابایخ  جروت -  نابایخ  سردم -  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

88969737 - 85193768  - 02141934  - 23942656 :: نفلت :: 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

(( UTM/FirewallUTM/Firewall  ) ) هکبش هکبش یتینما   یتینما زز   ــ یهجت یهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

YOKOGAWA DCS CS-3000  SPARE PARTYOKOGAWA DCS CS-3000  SPARE PART نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 50 ھحفص 7 
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-- ناریا تفن  تارباخم  هلول و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001105000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   هناماسهرامش هب  هعجارم  اب  خروم 10/09/1401 و  تعاس 15:00  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت 

IOPTC.IR :: عبنم خروم 05/10/1401عبنم تعاس 15:00  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956408 :: هرازه هرازه خروم 11/10/1401دکدک   تعاس 10:00   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  000/500/710/19 هصقانم :  دروآرب  غلبم  - ZPS-0140041-TR/E01 هرامش یاضاقت  تحت  ، P/F SIEMENS PLC ملق دیرخ 18  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  30 نامیپ :  نامز  تدم  هام -  12 راک : یارجا  تدم 

ج  ، پ ب ، فلا ، یاه  دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لایر  غلبم 000/525/985  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتلود تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، ،چ

متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

021  - 61630368 :: نفلت :: www.shana.ir www.setadiran.ir wwwنفلت 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

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001257000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956467 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتماراپ ) یتلوم  ) هناخدور یفیک  شیاپ  و  ( CTD) دس نزخم  یفیک  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحا  ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( رتماراپ یتلوم  ) هناخدور یفیک  شیاپ  و  ( CTD) دس نزخم  یفیک  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1401/12/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرهطم دیهش  راولب  جوسای   ، 7591653446 یتسپ :  دک  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،،P/F S IEMENS PLCP/F S IEMENS PLC  ملق ملق   1818 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

(( رتماراپ رتماراپ یتلوم   یتلوم )) هناخدور هناخدور یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ وو   ( ( CTDCTD)) دسدس نزخم   نزخم یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 50 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/usmph8jjq7svf?user=37505&ntc=5956408
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956408?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f8l6j7wch5hbs?user=37505&ntc=5956467
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956467?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9700197-48 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  نیادومرت  یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  تاعطق  ددع  دادعت 305  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک عبانم  یسررب  دیرخ و  دحاو  الاک  روما  تاکرادت و  رجفلاو  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها  سردآ   :: سردآ سردآ

02141934  - 06132252449 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

سکف 06134167610 هیدات   06132249806 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " 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

5956633(UTM/Firewall  ) هکبش یتینما  زیهجت  لمح  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5956771(UTM/Firewall  ) هکبش یتینما  ـز  یهجت لمح  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیادومرت نیادومرت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک   PLCPLC  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 50 ھحفص 9 
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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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/26  تعاس 08:00  زا   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/08/30 تعاس 17:00 

رگراک راک و   :: عبنم اتعبنم ات 11  دراوم 7 یارب  : داتس هناماس  رد  دانسا  یراذگراب  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات تعاس 17:00  ات  ات 6  دراوم 1  یارب  خیرات 1401/09/10 و  تعاس 17:00 

1401/09/14

5956627 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8:00  ات 11  دراوم 7  یارب  : هصقانم تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/09/15 حبص  تعاس 08:00  ات 6  دراوم 1  یارب  خیرات 1401/09/12 و 

: دیامن رازگرب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  ار  لیذ  یاههژورپ  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناکدرا  ناتسرهش  یزکرم  هناخرادهار  ینابهگن  یلصا و  نامتخاس  ثادحا  - 

( هصقانم دیدجت   ) زاوش دابآ -  رصن  عطاقت  حالصا  - 
هصقانم ) دیدجت  ) دابآرخف یاهعطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  - 

( هصقانم دیدجت  ) زیراگ رین -  عطاقت  حالصا  - 
( هصقانم دیدجت   ) نازبدور یردنلق - یاهعطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  - 

( هصقانم دیدجت   ) هوکشر یهار  هس  هثداح  رپ  هقطقن  حالصا  - 
هدننازرلرایش  یارجا  - 

دیبسالگو گنر  دیرخ  - 
یا  هطقن  ییانشور  ثادحا  هشنارت و  لباک  میمرت  ییانشور و  یرادهگن  - 

لیردراگ تمرمو  بصن  هیهت  - 
یلصفم یسرجوین  دیرخ  - 

، تشادهب تیریدم  متسیس   ) HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  نامتخاس  ای  هینبا  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  دروم 1 -  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز ) طیحم  ینمیا و 

ینمیا و تشادهب ، تیریدم  متسیس   ) HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  ات 6  دراوم 2  یارب 
تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز ) طیحم 

زوجم ای  یزیر  همانربو  تیریدم  نامزاس  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  ای  اههار  میرحو  ینمیا  لک  هرادا  هیدات  هئارا  ات 11  دراوم 7  یارب 
دشاب یم  یمازلا  تراجت  ندعم و  تعنص ،  ترازو 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهعطاقت اهعطاقت حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا عطاقت -  -  عطاقت حالصا   حالصا هناخرادهار -  -  هناخرادهار ینابهگن   ینابهگن وو   یلصا   یلصا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 99

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1410079 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956284 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاه  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   388/750/00 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   750/000 دیرخ : 

دزی یرادرهش  یللملا  نیب  روما  تاطابترا و  تیریدم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093823000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  یرغ  نامرد  تشادهب و  کینورتکلا ،  تظافح  هژورپ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 27-26 نیرفآ  هب  ناخ خ  میرک  یادتبا  رصعیلو  نادیم  نارهت   ، 1593816384 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

روشک روشک یرغ   یرغ نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب کینورتکلا ،  ،  کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093823000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  نامرد  تشادهب و  دابآداش ، ییوراد  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 27-26 نیرفآ  هب  ناخ خ  میرک  یادتبا  رصعیلو  نادیم  نارهت   ، 1593816384 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلدابم نامز  زا  یسمش  هام  هس  تدم  هب  دادرارق  یتسویپ  تسرهف  ساسا  رب  یهافر  عماج  هناماس  دیرخ  ههام  هس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق

1101005014000058 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هام 3 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد امتح  تکرش  کرادم  .ددرگ  مادقا  یراذگ  تمیق  مادقا و  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسویپ  دادرارق و  هعلاطم  هب  تبسن  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن مادقا  هرامش 88201087  هب  تاعالطا  یروانف  لک  هرادا  زا  یکلم  یاقا  هطوبرم  سانشراک  .ددرگ  یراذگراب  هناماس 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85632060-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1212

هلدابم هلدابم نامز   نامز زازا   یسمش   یسمش هام   هام هسهس   تدم   تدم هبهب   دادرارق   دادرارق یتسویپ   یتسویپ تسرهف   تسرهف ساسا   ساسا ربرب   یهافر   یهافر عماج   عماج هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ههام   ههام هسهس   دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
دادرارق دادرارق

1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال هارمه  هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000230 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  کرادم  دادرارق و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یلیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090053000044 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SYNOLOGY یتراجت مان  + RS2212 لدم هنایار  هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

هنایار هنایار هکبش   هکبش یلاتیجید   یلاتیجید زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  هطوبرم  ویارد  هارمه  هب  پیت  راون  ددع  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000145 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گربدنت  SLR140 Internal drive kit لدم یرتسکاخ   GB 70 تیفرظ  SCSI عون ویارد  پیت  الاک :  مان 

هاگتسد  20 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دروم سنج  .تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هطوبرم  ویارد  هارمه  هب  ددع  پیت 20  راون  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .هطوبرم  ویارد  هارمه  هب  پیت  راون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  یریگراب  لمح و  هنیزه  .دسرب  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  رظن 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویارد ویارد هارمه   هارمه هبهب   پیت   پیت راون   راون ددع   ددع 2020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشیب تاعالطا  هاشنامرک  هنحص - یرادرهش  یناگیاب  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا ) ویشرآ   ) کرادم دانسا و  نکسا  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09363096409و 09372774747 و 08348325555

1101005292000056 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مکی و مل  ناک  هدننک  تکرش  داهنشیپ   . اهب زیلانآ  نودب  هدوب و  یمازلا  دص  رد  دص  تمیق  داهنشیپ  ماگنه  هدش  یسانشراک  اهب  زیلانآ  هیارا  مهم :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک تفرشیپ  هیارا  اب  یدقن  تخادرپ :  طیارش  تسا .  هدیدرگ  یراذگ  راب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارشددرگیم  لطاب 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناگیاب یناگیاب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا ) ) یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ  ) ) کرادم کرادم وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت اب  نوراک  ردنبرسرهشمرخ و  زکارم  اب  طابترا  یرارقرب  هارمه  هب  لاوشد  بیع  عفر  یناسر و  زور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرازفا تخس  یرازفا و  مرن  یاه  یبارخ  زا  یبارخ  عفر  هقیرط  رازفا و  مرن  شزومآ  رهشمرخ - ) ردنبرس - نوراک -   ) نورتیجید زکرم  هس  یرازفا  مرن  یناسر  زورب  لماش 

 .... و
1101001251000078 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 isms تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط   : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005431000012 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917775419 یتسپ :  دک  تلادع 13 ،  شبن  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32362042-017  ، 32350390-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32345330-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم اباب   طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب هارمه   هارمه هبهب   لاوش   لاوش رود   رود بیع   بیع عفر   عفر وو   یناسر   یناسر زور   زور هبهب   ناونع : : ناونع 1818

ismsisms تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H2S ANALAYZER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000302 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   DOURAN DSGATE-TRAFFIC ANALYZER یتراجت مان   DSGate-Traffic Analyzer لدم هکبش  یموب  کیفارت  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/10/28 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

31319665-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

H2S ANALAYZERH2S ANALAYZER ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 50 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kq7xyut4bjnh4?user=37505&ntc=5956693
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956693?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجریس یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال هارمه  هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000231 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  لاسرا  یداهنشیپ  هاگتسد  گولاتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و 

ناجریس رابنا  لیوحت 
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: 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  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146328 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموینپ کرحم  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/27 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0145939 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOGIC MODULE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموینپ کیتاموینپ کرحم   کرحم ناونع : : ناونع 2222

LOGIC MODULELOGIC MODULE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 2323
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT31_0145930 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMATIC DP نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458619 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/01هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دالوف رابنا  لیوحت   SIEMENS لوژام یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 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

SIMATIC DPSIMATIC DP  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 2424

SIEMENSSIEMENS لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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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   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458624 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/01هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS باه چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 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

SIEMENSSIEMENS باه   باه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2626
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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   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457546 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلورتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 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

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

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 11/401/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یلا 14  تعاس 9   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هلدنگ  هناخراک  یجورخ  یاه  هلاقن  راون  یتاسیسات و  یاه  لاناک  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  ءارط  هرواشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

HP 3Par8200HP 3Par8200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رلورتنک   رلورتنک ناونع : : ناونع 2727

یزاس یزاس هلدنگ   هلدنگ هناخراک   هناخراک یجورخ   یجورخ یاه   یاه هلاقن   هلاقن راون   راون وو   یتاسیسات   یتاسیسات یاه   یاه لاناک   لاناک کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس ءارط   ءارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 2828
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   RESET MODULE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000964 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ESSER NOVAR یتراجت مان   FLEXES-FX808397 لدم پول  قیرح 18-1  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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

راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم   :: 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 20 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوگخساپ .دوش  مادقا  تسویپ  لیاف  قبط  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دص  ات  رفص  .قیرح  افطا  نالعا و  متیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاباب  09153203930

1101090296000032 زاین :  هرامش 
راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   SPXCDXSFXSS لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD Replacement Flammable Cartridges روسنس الاک :  مان 
راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9136616133 یتسپ :  دک  راهب ،  هرامش 1 هاگنامرد  7و9- راهب نیب  - راهبارعشلا کلم  -خ  جیسب نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37625023-051  ، 38553976-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38524049-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   RESET MODULERESET MODULE ناونع : : ناونع 2929

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متیس   متیس ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما ناملس ، شخب ، ضایف  دیهش  زکارم  تهج   100A ارات 48 / سراپ  رژراش  یزکرم  لرتنک  تینوی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  غلبم  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  لمح و  هنیزه  دشاب -  یم  هام  کی  تمیق  داهنشیپرابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دش و ...  دهاوخ  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا  تروص 

سراف هقطنم  تارباخم  رابنا  الاک  لیوحت   :: سردآ سردآ

ینامداش  07136112217 :: 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

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 18 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

catalyst 9200L48-port و catalyst 9200L24-port چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097847000003 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
.دامرف هیهت  دک  ناریا  یلاسرا  یاضاقت  اب  قباطم  .دیئامرف  یراددوخ  یلام  داهنشیپ  هئارا  زا  - دشابیم دک  ناریا  تفایرد  تهج  افرص " - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم تهج   تهج   100100 AA / / 4848 ارات   ارات سراپ   سراپ رژراش   رژراش یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

catalyst 9200L48-portcatalyst 9200L48-port وو     catalyst 9200L24-portcatalyst 9200L24-port چوس   چوس ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NETWORK CABLE & PATCH CORD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000186 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان   m 3 فالک یدنب  هتسب  عون   N101.214FO لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نومآ
فالک 330 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط ینوریب  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ .  کرادم  قبط  یتساوخرد  مالقا  دادعت  رادقم و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  هباشم  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا 

02123940800  - 09300930167 سامت :  نفلت 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NETWORK CABLE & PATCH CORDNETWORK CABLE & PATCH CORD ناونع : : ناونع 3333
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWITCH CISCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004065 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسوبمد دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 4210  تروپ  هکبش 26   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NETWORK 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

SWITCH CISCOSWITCH CISCO ناونع : : ناونع 3434

NETWORKNETWORK ناونع : : ناونع 3535
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش نوتسیک  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

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  جسربا  یتعنص  هیحان  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000138 زاین :  هرامش 

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

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  جسربا  یتعنص  هیحان  یرون  ربیف  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: 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

هارمه5956252 هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
سنسیال

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش نوتسیک   نوتسیک ناونع : : ناونع 3636

یتعنص یتعنص هیحان   هیحان یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 50 ھحفص 27 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

هتسب5956281 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 29)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5956693H2S ANALAYZER(12 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5956726 هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
سنسیال

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5956757 حطس  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 29)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5956230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طاسقا تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شابیم

1201050273000024 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تمیق داهنشیپ  هئارا  تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  - 
دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  ربارب   1 دادعت : 

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

الاک  عون 
لماک  ینابایخ  یکیتسالپ  ریگتعرس 

هیاپ  اب  عونمم  روبع  ولبات 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  خیم  لگ 

هئارا تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ 

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

خیم خیم لگلگ   هیاپ -  -  هیاپ اباب   عونمم   عونمم روبع   روبع ولبات   ولبات لماک -  -  لماک ینابایخ   ینابایخ یکیتسالپ   یکیتسالپ ریگتعرس   ریگتعرس ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 50 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هارمه  هب  روتکاف  شیپ.تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.نیبرود  هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  یتناراگ  عون  ینف و  تاصخشم 

1101000306000019 زاین :  هرامش 
نادمه یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   AXIS T91A61 لدم کرید  یور  بصن  لباق  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایناریا ناب  هدید  تنایشوس  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   M5525-E لدم هکبش  تحت  نادرگ   PTZ هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516913733 یتسپ :  دک  مدرم ،  یرتم  هدیمهف 18  دیهش  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38411563-081  ، 38411000-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380520-081 :: 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

ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هیلک هارمه   هارمه هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ.تسویپ   شیپ.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.نیبرود   ناریا.نیبرود هیاپ   هیاپ وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض یتناراگ   یتناراگ عون   عون وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

3939

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تسویپ تسیل  تلاصخشم  لدم و  قبط  تازیهجت  ریاس  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004163000067 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نیما عماج  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MC ELECTRONICS یتراجت مان   ZVC لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
باتهم تراجت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   EM-C416CM لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدنزاس  عجرم  یرتم  لوط  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   2x75 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
نانمس لباک  میس و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نانمس  لباک  میس و 

رتم 500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   RG59 لدم یزلف  سنج   BNC هکبش لباک  رس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   PSA RG 25 GP -001 لدم ریوصت  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   CAT 6 UTP لدم  Lan هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 500 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  قبط  طیارش  ریاس  ، تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  ، دشاب تسویپ  هدش  مالعا  تاصخشم  قبط  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یرادرهش  نارمع  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 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض یاراد  تسیابیم  سانجا  ( دشابیم تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  (.) دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) گنیروتینوم دحاو  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، دشاب هام  12

1101095596000053 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک ، دشاب هام  تنامض 12 یاراد  تسیابیم  سانجا  ( دشابیم تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  (.) دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) گنیروتینوم دحاو  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش دیق  هیلوا  دروآرب  رد  یداهنشیپ  تمیق.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ینوناق 

6177851113 یتسپ :  دک  دالوف ،  عیانص  هار  هس  زا  دعب  ردنبرس  زاوها .  هداج  رتمولیک 11  زاوها .  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34427638-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34427619-061 :: 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

گنیروتینوم گنیروتینوم دحاو   دحاو داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4141
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  مالعتسا و  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000019 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نیوناکن هدننک  هضرع  عجرم   IP 65 تظافح هجرد   A 1000 نایرج تدش   VAC 400 ژاتلو یتعنص  دربراک   N-AD لدم فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/08/30  هبنشود  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس خیرات  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ  طیارش  یتسویپ -  تاصخشم  قبط  چیئوس  - ردروکر - نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . 1404/03/26

1201003224000067 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 . ددرگ یم  هبساحمرادیرخ  طسوت  دیرخ  تردق  هنالاس  اب 18 %  دیسررس 1404/03/26  خیرات  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ  طیارش  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

لماک جیکپ   1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب   29 راولب زیربت  رد  لیوحت  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیجنر 09141142877 سدنهم   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: 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

چیئوس چیئوس -- ردروکر ردروکر -- نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 1  تسویپ  تسیل  هارمه  هب  هاگتسد  لسکیپ 3  اگم  یالاب 2  نشولوزر  اب  ماردیپسا  ptz-ip نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهع 

1101093727000339 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ زکرم  ناسانشراک  دات  هب  دیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ههام   ههام   11 تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد   هاگتسد لسکیپ  33   لسکیپ اگم   اگم   22 یالاب   یالاب نشولوزر   نشولوزر اباب   ماردیپسا   ماردیپسا ptz- ipptz- ip نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع

4444
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هنحص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیارا اجکی  تروص  هب  هدنشورف  ییویدار .)  رتسب  رب  یریوصت  شیاپ  هاشنامرک  ( هنحص  رهش  حطس  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن هیارا  تمیق  داهنشیپ  روتکاف 
1101005292000054 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  یدنایت  یتراجت  مان   TC-NC214 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  بصن  تسا .  هدیدرگ  یراذگ  راب  ییویدار  رتسب  ساسا  رب  مالعتسا  طیارش  تسا و  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  :: ز  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش 08348325555 و 09363096409 و 09372774747 نفلت  هرامش  دشابیم .  مالعتسا  عوضوم  لیوحت  روتکاف و  هیارا  اب  تخادرپ  طیارش 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیارا اجکی  تروص  هب  هدنشورف  یرون  .) ربیف  رتسب  رب  یریوصت  شیاپ  هاشنامرک  ( هنحص  رهش  حطس  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن هیارا  تمیق  داهنشیپ  روتکاف 
1101005292000055 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/04 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  بصن  تسا .  هدیدرگ  یراذگ  راب  یرون  ربیف  رتسب  ساسا  رب  مالعتسا  طیارش  تسا و  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش 08348325555 و 09363096409 و 09372774747 نفلت  هرامش  دشابیم .  مالعتسا  عوضوم  لیوحت  روتکاف و  هیارا  اب  تخادرپ  طیارش  دشابیم 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  طبترم  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000118 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 102 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکناب ماظن  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن )  سیورس و  ینابیتشپ (  هلاس  هقباس 5  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش هتشاذگ  تمیق  ازجم  تروصب  یپایپ  لاسود  یارب  دشاب  ( یم  هلاس  دادرارق 2 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ5956708 تاصخشم  قبط   RESET MODULE(22 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5956782 حطس  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 29)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

رهش5956782 حطس  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 29)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزاسون   یزاسون وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

رهش5956782 حطس  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 29)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناهفصا ناتسا  قهد  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یاه  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092269000002 زاین :  هرامش 

قهد هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یراگدنام تیفیک و  اب  - ربتعم همان  تنامض  یناشنشتآ و  هیدات  یاراد  -ul ددادناتسا یاراد  بآ  هیاپ  رب  قیرح  دض  گنر  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
رتم  100 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظاحل هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  - تسا هدش  یلومعم  ینغور  گنر  البق  اه  قاتا  فقس   - عبرم رتم  ادودح 100  ژارتم  هب  رورس  قاتا  یراک 2  گنر  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  نا  زا  سپ  راک و  ماجنا  نیح  رد  ارجا و  نامز  رد  گنر  تیفیک  - ددرگ

8541643156 یتسپ :  دک  افبآ ،  بنج  - رصعیلو راولب  قهد - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42274070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42272748-031 :: سکف ::سکف 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

هلاقن5956453 راون  یتاسیسات و  یاه  لاناک  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  ءارط  هرواشم 
یزاس هلدنگ  هناخراک  یجورخ  یاه 

هحفص 22) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسویپ5956708 تاصخشم  قبط   RESET MODULE(22 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5956772 یاه  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  هحفص 9)گنر  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5956777 افطا  نالعا و  هحفص 22)متیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رورس رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 4848

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

تشادهب و5956392 کینورتکلا ،  تظافح  هژورپ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
روشک یرغ  نامرد 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا5956393 تظافح  هژورپ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  هحفص 10)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000304 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا دمایاپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   VAREX یتراجت مان   PaxScan 4336W لدم یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(Hakami یمکح ( تسا 09133808369  ههامود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: 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

5956163 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  هحفص 39)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 . . تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفارگویدار   یفارگویدار سکیا   سکیا هعشا   هعشا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تسیل  قباطم  یساکع  نیبرود  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000131 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   A590 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

یرغصا 09113546638 یاقآ  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 50 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8u99e6zcjd6v4?user=37505&ntc=5956172
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956172?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهحرط لحمزا  رابتعا  نیمات  یتسویپ - لیاف  قبط  ناجنز  نهآ  هار  هغازریپ )  – هیناطلس دابا (  لبنس  رذگ  ریز  لپ  هژورپ  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینارمع

1101001531000049 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

انب لیمکت  یهدنایاپ و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تالآ  نیشام  هیلوا  تسیل 
دادعت 4  یسرپمک 

دادعت 1  لاتوت  نیبرود 
دادعت 1  بسانتم  تردق  اب  رذودلوب 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

تاکرادت هب  ار  یتسویپدانسا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  رب  هوالع  هدنرب  .تسا  هدنرب  هدهع  رب  تایلام و ...  همیب و  زا  معا  ینوناق  تاروسک  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  ینمیا  هبتر 5 و  لقادح  تیحالص  نعت  یهاوگ  دیاب  ناگدننک  تکرش  دیامن و  لیوحت  ناجنز  نهآ  هار 

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5956112 قبط  دیرخ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.نیبرود  هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ 
.ددرگ همیمض  یتناراگ  عون  ینف و  تاصخشم  هیلک  هارمه  هب  روتکاف  شیپ.تسویپ 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ5956172 تسیل  قباطم  یساکع  نیبرود  هحفص 10)یرادیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5956269 رادم  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینوم5956277 دحاو  هحفص 29)داجیا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5956281 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 29)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رذگ رذگ ریز   ریز لپلپ   هژورپ   هژورپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 5151

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

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

یتراظن5956284 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 10)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس5956532 - ردروکر - نیبرود هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رذگ5956583 ریز  لپ  هژورپ  هحفص 10)لیمکت  نیبرود  ( نیبرود

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

تسیل5956696 هارمه  هب  هاگتسد  لسکیپ 3  اگم  یالاب 2  نشولوزر  اب  ماردیپسا  ptz-ip نیبرود
هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 1  تسویپ 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5956757 حطس  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 29)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5956782 حطس  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 29)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طبترم5956794 تازیهجت  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  هحفص 29)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رابدور هجنگ  یتابن  نغور  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01141 :: یهگآ یهگآ هرامش   نیرخآهرامش رشن  زا  سپ  زور  تدم 3  هب  رثکادح   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956035 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم ژاپمپ  هاگتسیا  هارمه  هب  یکاروخ  نغور  یزاس  هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  تخاس 2  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دک 381 لیجنم  هبعش  هپس  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رابدور هجنک  نغور  هناخراک  هجنگ -  رابدور -  نالیگ -  : هناخراک یناشن   :: سردآ سردآ

01334668581 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا هارمه   هارمه هبهب   یکاروخ   یکاروخ نغور   نغور یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج ینت   ینت   30003000 یدالوف   یدالوف نزخم   نزخم ددع   ددع   22 تخاس   تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هاگتسد  کی  دادعت  هاگتسد و 12000  2 دادعت رترونیا 30000 سالپ  یج  یزاگ  رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  تبث  هباشم 

1101091319000118 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

فاریس تعنص  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم   BELIEF یتراجت مان   ARS12 لدم  BTU 12000 تیفرظ یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   EASTINGHOUSE یتراجت مان   BTU 30000 تیفرظ  EHP30 لدم مرگ  درس و  تلیپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

نیمز قرشم  دیپس  هناخ  یدیلوت 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا عمتجم  کراصح  کرهش  یوربور  هواس  نارهت  هداج  24 رتمولیک لیوحت  لحم  سردآ  ( 16 یلا تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما  دیهش  هناخدرس  و 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب5956035 یکاروخ  نغور  یزاس  هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  تخاس 2  یراذگاو 
هطوبرم ژاپمپ  هاگتسیا  هارمه 

هحفص 42) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هب5956253 لمح  هاگتسد  کی  دادعت  هاگتسد و 12000  2 دادعت رترونیا 30000 سالپ  یج  یزاگ  رلوک 
.تسا هدش  تبث  هباشم  دک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع 

هحفص 42) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5956261 هکبش  یلاتیجید  زاس  هحفص 12)هریخذ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5956641HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 18)رلورتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دکدک دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت   12 00012000 وو   هاگتسد   هاگتسد 22 دادعت دادعت 3000030000 رترونیا   رترونیا سالپ   سالپ یجیج   یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش تبث   تبث هباشم   هباشم

5353
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

چیئوس5956532 - ردروکر - نیبرود هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

گنیروتینوم5956277 دحاو  هحفص 29)داجیا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5956772 یاه  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  هحفص 9)گنر  قیرح  ( قیرح

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

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  مرس  نویزوفنا  پمپ  هاگتسد 

1101005896000030 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Argus یتراجت مان  مرس  پمپ  هاگتسد  راشف  روسنس 601188  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  مرس  نویزوفنا  پمپ  هاگتسد 

دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  اهنآ  یراذگراب  ینف و  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  ندومن  روهمم  لیمکت و 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرس   مرس نویزوفنا   نویزوفنا پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 5454

یکیتسالپ یکیتسالپ تکسگ   تکسگ -- یتعنص یتعنص یمگارفاید   یمگارفاید پمپ   پمپ گنیربلب   گنیربلب -- یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت لوا   لوا فیدر   فیدر دربراک   دربراک کرحتم   کرحتم هرپ   هرپ -- لاتیجید لاتیجید امد   امد رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 5555
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  هدش  پیات  تروصب  ینف  یلامم و  داهنشیپ  یراذگراب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
53223547 یدیرم هدنورپ :  سانشراکک 

1101092179001158 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   Prothermo NMT532 لدم لاتیجید  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 

نیبروتورا راود 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نایسراپ گنیر  لور  نارگتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SKF هدنزاس عجرم   SKF یتراجت مان   BECBP 7307 یتعنص یمگارفاید  پمپ  گنیربلب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

یاه یروآون  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   DAIKIN یتراجت مان  عوبطم  هیوهت  متسیس  دربراک   DCS002C51 لدم راد  میس  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
نالچ ین  یروانف  یتعنص و 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک ژاپمپ  هدننک  هضرع  عجرم   BB3 لدم بآ  پمپ  یکیتسالپ  تکسگ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ناریا یانیمولآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ROSEMOUNT هدنزاس عجرم   DP/GP7 لدم راشف  رتیمسنارت  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   CIXI HIGH NEW SEALING MATERIAL CO هدنزاس عجرم  زاگ  تفن و  تعنص  ییوشک  ریش  یدنب  بآ   in 6 زیاس  RX46 گنیر الاک :  مان 
دیربت ناسربآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   A.HABERKORN یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 20 لوط  mm 52 زیاس  PVC سنج نولرپ  خن  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
راکزیهرپ بوقعی 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یرافغ مارهب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  رالیپرتاک  هدنزاس  عجرم   988B ردول کیلوردیه  پمپ  دربراک  لماک  تفش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعتسا5956170 ینف و  تاصخشم  قبط  مرس  نویزوفنا  پمپ  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دکناریا 
هدش یراذگراب  یتسویپ 

هحفص 44) روسنس  ( روسنس

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

پمپ5956485 گنیربلب  - یزاگ نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  - لاتیجید امد  رتیمسنارت 
یکیتسالپ تکسگ  - یتعنص یمگارفاید 

هحفص 44) روسنس  ( روسنس

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

قیرح5956777 افطا  نالعا و  هحفص 22)متیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

5956242SWITCH CISCO(24 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب5956281 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 29)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس5956532 - ردروکر - نیبرود هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5956620SIEMENS باه هحفص 18)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

زا 50 ھحفص 46 
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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   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448731 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ چوس  لماک  تیفورتر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5956089catalyst 9200L48-port و catalyst 9200L24-port هحفص 24)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریگ5956093 چوس  لماک  هحفص 46)تیفورتر  چوس  ( چوس

ریگ ریگ چوس   چوس لماک   لماک تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  داتو  ربتعم  یتناراگاب  لدم  نیمه  احیجرت  یتسویپ  تسیل  قبط  یتوص  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003682000053 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تروصب  یرادا  لحارم  ماجنا  زادعب  هیوستو  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  لحمرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164793968 یتسپ :  دک  ( ، 250 با  ) یلصم نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619185-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36616198-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5956269 رادم  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داتو5956688 ربتعم  یتناراگاب  لدم  نیمه  احیجرت  یتسویپ  تسیل  قبط  یتوص  متسیس  دیرخ 
هطوبرم سانشراک 

هحفص 48) توص  ( توص

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

هطوبرم هطوبرم سانشراک   سانشراک داتو   داتو ربتعم   ربتعم یتناراگاب   یتناراگاب لدم   لدم نیمه   نیمه احیجرت   احیجرت یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد 

1101005896000029 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد 

دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  اهنآ  یراذگراب  ینف و  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  ندومن  روهمم  لیمکت و 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956591 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هنایار و  یدادعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم    150/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم نامزاس  نامتخاس  ناتسدرک -  هاگشناد  نارادساپ  راولب  جدننس -   :: سردآ سردآ

33624023-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتایح5956199 میالع  روتینام  هحفص 48)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

یتایح یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5858

روتینام روتینام وو   هنایار   هنایار یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

روتینام5956591 هنایار و  هحفص 48)یدادعت  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5956112 قبط  دیرخ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.نیبرود  هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ 
.ددرگ همیمض  یتناراگ  عون  ینف و  تاصخشم  هیلک  هارمه  هب  روتکاف  شیپ.تسویپ 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینوم5956277 دحاو  هحفص 29)داجیا  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

گنیروتینوم5956277 دحاو  هحفص 29)داجیا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تدم5956127 هب  دادرارق  یتسویپ  تسرهف  ساسا  رب  یهافر  عماج  هناماس  دیرخ  ههام  هس  دادرارق 
دادرارق هلدابم  نامز  زا  یسمش  هام  هس 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکارم5956558 اب  طابترا  یرارقرب  هارمه  هب  لاوش  رود  بیع  عفر  یناسر و  زور  هحفص 12)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5956637isms تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  هحفص 12)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 50 ھحفص 50 
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