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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 ریت   ریت   1616 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2727))

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

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

زا 36 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 31

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

زا 36 ھحفص 2 
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https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

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

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

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

زا 36 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  خروم 1401/4/15  تعاس 13  زا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 5  هب 

شنیرفآ  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445490 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح تروص  هب  کارا  یرادرهش  هناگشش  قطانم  زکرم و  یرادرهش  یزاس  دنتسم  ریثکت و  پیات ،  روما  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 43.491.157.569 

دیهش هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.175.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هافر راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  یاه  تکرش  تسا - یمازلا  هصقانم  هسلج  رد  تکرش  تهج  همان  یفرعم  نتشاد  هارمه  یتشهب - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  یعامتجا - 

یرادرهش  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یداصتقا  یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب 

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج -  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  هب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک 

08633126523 :: نفلت :: 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

روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003023000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک 14/م/401  یکشزپماد  نامزاس  عماج  هناماس  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نیدلا لامجدیس  نابایخ  یادتبا  جع ،) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  نارهت ،  رهش  نارهت ، ناتسا   ، 1431683765 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک یکشزپماد  نامزاس  یدابآدسا ، 

:: 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

یزاس یزاس دنتسم   دنتسم وو   ریثکت   ریثکت پیات ،  ،  پیات روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

روشک روشک یکشزپماد   یکشزپماد نامزاس   نامزاس عماج   عماج هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 36 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

2001093985000379 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب ) عیزوت  یلصا  لنپ  ) یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نامتخاس ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  - زاوها  ، 6164644951 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-34148580 سامت 34148569 –  هرامش  تاصقانم - نویسیمک  هناخریبد  قاتا 107 -  – B تراپ لوا - هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ 

:: 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0040116 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/05/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445811 :: هرازه هرازه :: 1401/05/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 VIBRATION MONITORING SYSTEM VIBROMETER

لایر دروآرب 87.000.000.000  غلبم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 4.350.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 19 مهد ، هاگشیالاپ  سراپ ، یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس 2  هیولسع  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک ، ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.SPGC.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب عیزوت   عیزوت یلصا   یلصا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 33

VIBRATION MONITORING SYSTEM VIBROMETERVIBRATION MONITORING SYSTEM VIBROMETER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 36 ھحفص 5 
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یزکرم ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001164000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   حبصهرامش تعاس 8   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  ود  هناتسآ - رهش  تارباخم  زکرم  ات  حلاص  لامک  دس  لصاف  دح  یرون  ربیف  یشک  لباک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام 10- هناتسارهش یزکرم  ناتسا   : ارجا لحم  تدم و  لایر   72/411/381/451: دروارب غلبم 

لایر  نیمضت 3/620/570/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینمیا تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  نینچمه  اه و  هیاپ  هیلک  رد  ورین  هتشر  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  تیحالص  یاراد  یاهتکرش  : هیاپ هبتر و 

یعامتجا روما  راک و  ترازو  زا  ربتعم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 5/م/401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445608 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هرادا لوا ،  هقبط  روشک ،  یکشزپماد  نامزاس  یدابآ ،  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  جع ،) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  نارهت ،  : سردآ هب  اهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
یلخاد 3624 نفلت 3-88953400  تاصقانم  اهنامیپ و  روما 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: Www.setadiran.ir WWW.IVO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 36 ھحفص 6 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010317 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/04/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  تستویارد  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 2.000.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همانتنامض 400.000.000  غلبم 

:: سردآ سردآ

09125055403 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak_mci.irسکف 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

روشک5445757 یکشزپماد  نامزاس  عماج  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 12  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 12  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445578 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تبسانم  تامسارم و  رد  یرادرب  هرهب  تهج  عبرمرتم  دروآرب 4000  اب   ( LED یرهش (  نویزیولت  هراجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 12.000.000.000  غلبم 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.000.000

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادرهش  هناخریبد  - لالب راولب  - دیحوت نادیم  جرک -  لیوحت :  :: سردآ سردآ

02635892421 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تستویارد تستویارد تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

 ( ( LEDLED یرهش (  (  یرهش نویزیولت   نویزیولت هراجا   هراجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 36 ھحفص 7 
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نادمه ناتسا  نیجا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090334000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445690 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم  رد  لیوحت  ترصب  یسرپ  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  نادمه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

حلاصم دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

3 هقطنم یرادرهش  اه -  هناورپ  نادیم  نادمه -  ، 6514665734 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445786 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  قرش  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت ناتسا  قرش  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,730,563,200 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

ناتسا ناتسا قرش   قرش یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445797 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  قرش  لیردراگ  هیاپ  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت ناتسا  قرش  لیردراگ  هیاپ  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445799 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ  هیاپ  کیلیرکا  ینغور و  درس ،  یکیفارت  گنر  لیوحت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بآ هیاپ  کیلیرکا  ینغور و  درس ،  یکیفارت  گنر  لیوحت  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,047,810,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

بآبآ هیاپ   هیاپ کیلیرکا   کیلیرکا وو   ینغور   ینغور درس ،  ،  درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 36 ھحفص 9 
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینف تسویپ  قباطم   ) سنارفنک نلاس  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1101030128000079 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یهلا نیسح  دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   TANDBERG یتراجت مان   1700mxp لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ینف تسویپ  قباطم   ) سنارفنک نلاس  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 36 ھحفص 10 
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

isms تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یحارط و  هزورپ  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045000408 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامز سدنهم  یاقا  ای 243  یمظاک و  سدنهم  مناخ  یلخاد 246  یلا 5  نفلت 02833239801  هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ismsisms تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 36 ھحفص 11 
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هناماسرد یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101001011000077 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس سانشراکو  یورضخ 88115652  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس  ردروتکاف 

09128168407 ینسحم

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

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

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - هناماسرد هناماسرد یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال لماش   لماش یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردروتکاف   ردروتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب

1515

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

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

زا 36 ھحفص 12 
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ناجنز یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و  تنرتنیا ) تنارتنیا و  اه  ( هکبش  اهرازفا و  مرن  اهرازفا ، تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ،  هرواشم ،  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز یرادناتسا  یا  هنایار  تازیهجت 

1101004037000011 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و  تنرتنیا ) تنارتنیا و  اه  ( هکبش  اهرازفا و  مرن  اهرازفا ، تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ،  هرواشم ،  تامدخ  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجنز یرادناتسا  یا  هنایار  تازیهجت 

4513713137 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یرادناتسا  نارمچ -  دیهش  راولب  مئاق -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33143374-024  ، 33141-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33143253-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تنرتنیا ) ) تنرتنیا وو   تنارتنیا   تنارتنیا اهاه   ( ( هکبش   هکبش وو   اهرازفا   اهرازفا مرن   مرن اهرازفا ، ، اهرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ،  ،  بصن هرواشم ،  ،  هرواشم تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ناجنز ناجنز یرادناتسا   یرادناتسا یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت

1616
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یتسویپ  دادرارق  قبط  یرورس  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  ناتسا و  یتسیزهب  لک  هرادا  ناربراک  هنایار ی  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی تدم 

1101000103000187 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  راشقا  دیجم  سدنهم  هرامش 9188105058 اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا ناربراک   ناربراک هنایار  یی   هنایار یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورود زیاس 15*25 یهاگشیامزا  تکاپپاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000063 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

 - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ییاهن  حرط  رد  یئزج  تارغت  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  لحم  ات  لمح  هیارک  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   - تاحیضوت قبط  - 
تسویپ قبط  تکاپ  گنر  .دشاب  یم  یلام  روما  لوئسم  دهعت  اب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یلام روما  لوسمدهعت  اب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   // هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک   // تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورود ورود 2525 ** 1515 زیاس   زیاس یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تکاپ   تکاپ پاچ   پاچ ناونع : : ناونع 1818

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نباکنت تاسیسات  هاگراک  یشزومآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000073 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپب  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نباکنت رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و روتکاف  شیپ  .دوش  یراددوخ  تالوصحم  کت  کت  مالعا  زا  ودوش  مالعا  هتشون و  سانجا  یلک  تمیق  دروم  کی  رد  امتح  تمیق  تبث  ماگنهرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا مرتحم  هدنشورف  اب  نباکنت  یا  هفرح  ینف و  شزومآزکرم  ات  الاک  لمح  هیارک  .ددرگ  تسویپ  امتح  هدش  اضما 

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54393959-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نباکنت نباکنت تاسیسات   تاسیسات هاگراک   هاگراک یشزومآ   یشزومآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

co2 لوسپک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000093 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ ماهر  هدننک  هضرع  عجرم  یرتیل  ردنلیس  دصرد  صولخ 99/9 عیام  دیسکا  ید  نبرک  الاک :  مان 

رتیل 2 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTION SYSTEM " GENERAL MONITORS" MODEL : S4100C تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003652 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313979-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

co2co2 لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 2020

GAS DETECTION SYSTEM " GENERAL MONITORS" MODEL : S4100CGAS DETECTION SYSTEM " GENERAL MONITORS" MODEL : S4100C ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IEM POWER SUPPLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003653 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AC POWER SUPPLY لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخن  دات  دروم  ینف  تیشاتید  سکع و  نودب  هدش  لاسرا  یاه  خساپ  تسین ، دات  هام  زا 2  شیب  لیوحت  نامز   ، IEM POWER SUPPLY

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313979-077  ، 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

IEM POWER SUPPLYIEM POWER SUPPLY ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) cisco ws-c2960x - 48 port  - چیئوس چیئوس cisco ws-c2960x - 24 port و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
1101003523000400 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم رظندم  تسویپ  لیاف  هباشم و  هدش  لاعف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  یتسوخرد  دنرب  قبط  روتکاف  شیپ  هناماس  رد 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) c isco ws-c2960x -  48 portc isco ws-c2960x -  48 port  - - چیئوس چیئوس وو     c isco ws-c2960x -  24 portc isco ws-c2960x -  24 port چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات

2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C3850-32XS چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000068 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
WS-C3850-32XS تسویپ تاصخشم  قبط  چوس  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رظن  دم  یروف  لیوحت  انمض  دامرف  یرادوخ  رفیر و ...  داهنشیپ  زا  افطل  دشاب  یم  رظندم  لانیجروا  وین و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشا یم  یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هتفهود  تخادرپ 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-C3850-32XSWS-C3850-32XS چوس   چوس ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب تنرتنیا  رتسب  رد  سنارفنک " وئدیو   " ینامزاس نیالنآ  تاسلج  هلاس  کی  سیورس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا ،  بصن ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  ساسا 

1101001034001856 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ حرش  ساسا  رب  تنرتنیا  رتسب  رد  سنارفنک " وئدیو   " ینامزاس نیالنآ  تاسلج  هلاس  کی  سیورس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا ،  بصن ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدنهد  داهنشیپ  یوس  زا  یلاسرا  داهنشیپ  رد  تسیاب  یم  امرفراک  رظن  دم  کرادم  یمامت  تسویپ ... 

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

83763822-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا رتسب   رتسب ردرد   سنارفنک " " سنارفنک وئدیو   وئدیو  " " ینامزاس ینامزاس نیالنآ   نیالنآ تاسلج   تاسلج هلاس   هلاس کیکی   سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ،  ،  ارجا بصن ،  ،  بصن ناونع : : ناونع 2525
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مق ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  36 یئوخ /  سامت 09127488846  نفلت  / TL-SG1048 لدم  TP-LINK تکرش  / یتیب اگیگ  تروپ  اب 48  تنوکر  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  یتناراگ /

1101005227000013 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1048 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه یتناراگ / هام   36 یئوخ /  سامت 09127488846  نفلت  / TL-SG1048 لدم  TP-LINK تکرش  / یتیب اگیگ  تروپ  اب 48  تنوکر  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح 

3716686441 یتسپ :  دک  هچوک 6 ،  شبن  یمالسا -  یروهمج  راولب  ص - )  ) نیما دمحم  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32935681-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32906641-025 :: 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  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیب یتیب اگیگ   اگیگ تروپ   تروپ   4848 اباب   تنوکر   تنوکر چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2626

یزادناریت یزادناریت نلاس   نلاس یارب   یارب یطابترا   یطابترا وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 36 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/asxs5u4sld6dd?user=37505&ntc=5445497
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5445497?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ . تسیل  قبط  ناغماد  ناتسرهش  یزادناریت  نلاس  یارب  یطابترا  یرتویپماک و  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003590000066 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRU190A لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   CORE I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD DS SATA 32 MB لدم  GB 1000 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
سراف جیلخ  نایهار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AC/DC لدم  W 300 ناوت رتویپماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یحتف هشیرو  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان  لدم 8901   wireless اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
ییافص نیسح  دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GINBANG یتراجت مان   W 30 ناوت  V700 لدم رتویپماک  رکیپسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

للملا نیب  رتسگ  جارس  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   GT640 لدم  GB 2 تیفرظ  Nvidia کیفارگ تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یناطلس رسای  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   Kb8000x لدم میس  یب  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . دیسررس 1403 ازخا 009  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519793635 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یبرغ  ناتسراگن  راولب  ناتسراگن  نادیم  ناتسلگ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33468093-023  ، 33468026-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33468095-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 CAT6 MMC LSZH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
{ نتراک 5} رتم لداعم 1525  یرتم  هرقرق 305 5

1101030686001126 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زوریپ رتسگ  نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SL6CB2311 لدم  m 305 لوط  CAT.6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  افطل.دشابیم  هباشم  دکناریا.ناتسرامیب  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . راد تدم  یرابتعا و  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171061056 پاستاو سامت.ددرگ 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  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 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{{ نتراک نتراک 55 }} رتم رتم   15251525 لداعم   لداعم یرتم   یرتم 305305 هرقرق   هرقرق CAT6 MMC LSZH CAT6 MMC LSZH 55 ناونع : : ناونع 2828

گنیجیپ گنیجیپ متسیس   متسیس یوگدنلب   یوگدنلب ملق   ملق 55 ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گنیجیپ متسیس  یوگدنلب  ملق  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000158 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ژاپ رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   m 305 ییاوقم نتراک   CAT6-SFTP لدم  Outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 300 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
SPEAKER یتراجت مان   OX600-SC4115-SPEAKER BOX لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

SPEAKER یتراجت مان   OX 500(SC4212) SPEAKER BOX لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناسارخ سمورتکلا  لباک  میس و  عیانص  هدنزاس  عجرم   2x1/5 mm^2 عطقم حطس   PVC ناشفا قرب  لباک  الاک :  مان 

فالک 150 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   EMERGENCY LIGHT یتراجت مان   PELI8F/M/WP A لدم  W 220 ناوت یرارطضا  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یمارهب یلع  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  لیدنب   PA-21 1-HDG لدم  mm 28 زیاس  PG21 هوزر اب  مرگ  هزیناولاگ  قرب  یدالوف  هلول  الاک :  مان 

ینالاب
رتم 100 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش رکذ  یاه  هیداتو  ینف  داهنشیپو  هشقن  یرازگراب  دشابیم  تسویپ  تسیل  دیرخ  کالمو  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مالقا  یمامت  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  یزادنا  هارو  بصن  تسا  یمازلا  تسویپ  رد 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم قباطم  تامیظنت  (IPSEC تینما ءاقترا  ماجنا tunning و   ) ییویدار تازیهجت  ریمعت  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا یلبق  یگنهامه  اب  لحم  زادیدزاب  - هناماسرد یتسویپ 

1101001011000078 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماسرد  یتسویپ  کرادم  قباطم  تامیظنت  (IPSEC تینما ءاقتراو   tunning ماجنا  ) ییویدار تازیهجت  ریمعت  یتساوخرد  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  نیرفظم 88115679 و  یاقآ  ینف  ناسانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ 

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

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

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( IPSECIPSEC  تینما تینما ءاقترا   ءاقترا وو     tunningtunning  ماجنا ماجنا  ) ) ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3030
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ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تردق هنازخ 002- دانسا  - تسویپ رد  دراوم  هیقب  و  ددع )  20 تینوی ( کی  یکشم  کنالب  ( - رتم رادقم 15   ) sc-lc ربیف دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش ظاحل  تمیق  رددرادن  دیرخ 

1101004958000047 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   PC/SM- SX لدم  m 1 لوط  LC-LC دروک چپ  یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA

ددع 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد درادن .  دیرخ  تردق  ظفح  دانسا  - یدمحا یاقا  09133290835 دینک تروشم  سانشراک  اب  امتح   - 002 هنازخ دانسا  - تسا دیرخ  تهج  افرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتشاذگ  امتح  روتکاف  شیپ.تسا  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه.دوش  ظاحل  تمیق 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی کیکی   یکشم   یکشم کنالب   کنالب --   sc - lcsc- lc ربیف   ربیف دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 3131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: سامت هرامش  نانمس -  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  قرب  هکبش و  ، تکاد یزادنا  هار  بصن و  لمح و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09124316619

1101001048000074 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهیاف  قبط  تاحیضوت   - نانمس یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  قرب  هکبش و  یشک ، تکاد  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09124316619 هرامش :  هلاسکی -  ناگیار  ینابیتشپ  دادرارق  یدقن -  هیوست  دشاب - یم  یرورض  ارجا  لحم  زا  دیدزاب  دنرب - تاصخشم و  عون  رد  رغت  نودب  - 

 : 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

سنارفنک5445407 نلاس  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا و5445489 مرن  اهرازفا ، تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ،  هرواشم ،  تامدخ  یراذگاو 
ناجنز یرادناتسا  یا  هنایار  تازیهجت  و  تنرتنیا ) تنارتنیا و  اه  ( هکبش 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نا5445495 طبض  هاگتسد  تلوب -  هتسب  رادم  نیبرود   - هکبش اتید  چیئوس   - Cat 6 UTP هکبش لباک 
هکبش تحت  لاناک  رآ 16  یو 

هحفص 31) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرادا5445671 ناربراک  هنایار ی  یرادهگن  هحفص 9)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس قرب   قرب وو   هکبش   هکبش ،، تکاد تکاد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 36 ھحفص 28 
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سکناک  ددع  کی  دنبهار و  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  ههام  ود  تخادرپ 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  گرزب  نارهت  هاگتمادن  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 
1101003143000484 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رهشوب دیفس  فدص  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیتناک  فدص   m 2/20 عافترا  2/40x6 m داعبا پیت 2  یرادا  یزلف  سکناک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سکناک  ددع  کی  دنبهار و  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  ههام  ود  تخادرپ 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  گرزب  نارهت  هاگتمادن  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56258178-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکناک سکناک ددع   ددع کیکی   وو   دنبهار   دنبهار ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 36 ھحفص 29 
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روباشین ناتسرهش  ناریت  یرایهد   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیالورس ناریت  یاتسور  تهج  لیاسو  هیلکو  یا  هداج  نیبرود  ددع  بصنو 16 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095644000004 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  ناریت   یرایهد  هدننک :  رازگرب 
( قرب ظفاحم   ) رتسرا جرس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

یحاسم نیبرود  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نیبرود تکارب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9337137416 یتسپ :  دک  ناریت ،  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاسو لیاسو هیلکو   هیلکو یایا   هداج   هداج نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1616 بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 36 ھحفص 30 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس دیدجت  رون - ناتسرهش  ایلع  پک  یاتسور  هدلب  دوردنلگ - روحم  رد  وربآ  لیمکت  ثادحا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000135 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: 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  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم روحم ردرد   وربآ   وربآ لیمکت   لیمکت وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3535

هکبش هکبش تحت   تحت لاناک   لاناک   1616 رآرآ   یویو   نانا   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد تلوب -  -  تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  - - هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  -  - Cat 6  UTPCat 6  UTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 36 ھحفص 31 
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عون ره  امت  هرامش  .دشاب  یم  تاحیضوت  تمسق  سانجا  کالم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدعاس  09188774082 هرواشم

1101005547000018 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30122A لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 250 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   WEST CORAL یتراجت مان   DOH-1000 لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HDD-E2 لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   IP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N162-401408 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 16  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدعاس  09188774082 هرواشم عون  ره  امت  هرامش  .دشاب  یم  تاحیضوت  تمسق  سانجا  کالم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167218-087 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000145 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشمو  دادعت  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: 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

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  مزال  تازیهجت  ددع و  دادعت 11  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000051 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

AXIS یتراجت مان  لدم 214  یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب هنیمز  نیا  رد  مزال  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک  تکرش  تسویپ -  تسیل  قبط  مزال  تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع   11 دادعت هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناخزپشآ دحاو  هاشنامرک  ادهش  ناتسرامیب  ارجا  لحمدشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  طیارش  ریاس 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3737

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت وو   ددع   ددع   1 11 1 دادعت   دادعت هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838

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 " ) " ) b m sb m 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 " ) " ) 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاسو5445506 هیلکو  یا  هداج  نیبرود  ددع  بصنو 16 هحفص 28)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001093985000382 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FULL BORE DST ACCESSORIES یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نامتخاس ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  - زاوها  ، 6164644951 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-34148580 سامت 34148569 –  هرامش  تاصقانم - نویسیمک  هناخریبد  قاتا 107 -  – B تراپ لوا - هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5445826FULL BORE  ) هرامش 0003948030 هب  هدمع  مالقا  دیرخ  یاضاقت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
(DST ACCESSORIES

هحفص 34) )  accessaccess

(( FULL BORE DST ACCESSORIESFULL BORE DST ACCESSORIES  ) ) 00039480300003948030 هرامش   هرامش هبهب   هدمع   هدمع مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ یاضاقت   یاضاقت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ایاب  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686001123 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک تکرش  دنشاب  هتشاد  زاریش  یناشن  شتآزا  زوجم  هک  زاریش  یموب  یاهتکرش  افطل.ههام  ادودح 5 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  دروم  ایاب  دنرب  طقف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  یقبام  لمح و  هنیزه 

09171061056 پاستاو طقف  سامت.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هطوبرم و  زوجم 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

تسویپ5445536 حرش  هب  ایاب  هدننک  هحفص 35)شوماخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

5445483GAS DETECTION SYSTEM " GENERAL MONITORS" MODEL : S4100C(16 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

سکناک5445432 ددع  کی  دنبهار و  ددع  هحفص 28)ود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ایاب   ایاب هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم5445455 ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش 
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا و5445489 مرن  اهرازفا ، تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ،  هرواشم ،  تامدخ  یراذگاو 
ناجنز یرادناتسا  یا  هنایار  تازیهجت  و  تنرتنیا ) تنارتنیا و  اه  ( هکبش 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک5445757 یکشزپماد  نامزاس  عماج  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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