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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 رذآ   رذآ   1515 هبنش   هبنش هسهس   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
((77))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3131 ))

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

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

زا 41 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 26

( 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  • 29

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

زا 41 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 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

زا 41 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " 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 41 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003004000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016976 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم داتس  زاین  دروم  تینما  هکبش و  تازیهجت  اب  سنسیال  بصن  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737 و مان :  تبث  رتفد   27313131 :: نفلت نفلت
02182992105

www.setadiran.ir- www.irica.gov.ir :: 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

یزکرم یزکرم داتس   داتس زاین   زاین دروم   دروم تینما   تینما وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت اباب   سنسیال   سنسیال بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 41 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g8crnaxps8trz?user=37505&ntc=6016976
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005314000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016507 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت  رهشدمحم - یرادرهش  گنیروتینام  زکارم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دیدجت رهشدمحم - یرادرهش  گنیروتینام  زکارم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 4,846,693 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,211,673,213 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشدمحم یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  ینیمخ - ماما  راولب  رهشدمحم - - زربلا  ، 3177818786 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001119000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  خروم 1401/9/13  تعاس 8  زا   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

مهافت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016758 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS متسیس تازیهجت  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دزن یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.685.460.000  لایر -  دانسا 200.000  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یزکرم کناب 

:: سردآ سردآ

نفلت 04131073227 سامت 02141934  زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir www.tavanir.org.ir www.azrec.co.irنفلت تیاسبو تیاسبو
iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام زکارم   زکارم مزاول   مزاول یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

DCSDCS متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی مزاول   مزاول 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 41 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   19هرامش تعاسات  - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 16/30عبنم  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016733 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هلحرم  دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  هرامش 1  گنیکراپ  یاهلانیمرت 1 و 2 و  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابآرهم  هاگدورف  سردآ  فلا  یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

63148287 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یزکرم6016976 داتس  زاین  دروم  تینما  هکبش و  تازیهجت  اب  سنسیال  بصن  هحفص 5)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 41 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6zxyptuau49fa?user=37505&ntc=6016733
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https://www.hezarehinfo.net


رقنس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005255000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش یلا  زا 1401/9/8   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016756 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ  ینتب و  حوطس  ییزج  ود  گنر  اب  رباعم  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13/167/990/000 دروارب : 

لایر  658/399/500 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دمحا هدازماما  بنج  یسراف  ناملس  راولب  رقنس -   :: سردآ سردآ

:33999818 و 33191893 مان تبث  رتفد   021-0834842203341914 :: 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

زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/15  دانسا  تفایرد   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016816 :: هرازه هرازه تکاپدکدک   خروم 1401/10/11 - تعاس 9:30  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/10/14 تعاس 9:30  فلا و ب و ج 

مزال تازیهجت  لمح  لماش  تسد  رد  دیلک  تروصب  زیربت  ود  یتایلمع  هقطنم  رد  رباعم  ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  سیورس و  یراپسنورب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رباعم ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  راک و  یاپ  هب 

یسمش لاسکی  : ارجا نامز  تدم 
لایر دروآرب 34.999.974.200 

تیحالص همانیهاوگ  هئارا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  لایر -  غلبم 2.050.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  زا  ینمیا 

تاسلج  نلاس  مشش  هقبط  نارطق   ، نابایخ لوا  یماظن ، نابایخ  رصعیلو ،  یوک  زیربت  سردآ  هب  یفیک  یبایزرا  تئارق  لحم   :: سردآ سردآ
تکرش یزکرم  نامتخاس  مشش  هقبط  فلا و ب و ج  تاکاپ  ییاشگزاب 

33328946 - 49 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

تلافسآ تلافسآ وو   ینتب   ینتب حوطس   حوطس ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 55

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یشوماخ   یشوماخ عفر   عفر وو   سیورس   سیورس یراپسنورب   یراپسنورب یراذگاو   یراذگاو 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 41 ھحفص 8 
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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

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

لوا هچراپکی -  یفیک  یبایزرا  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یرس 27/1401  :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016855 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  قوف  یمومع  تاصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ، یاهنیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ و   46/1401/ فلا /11 - 

( 2  ) دیدجت  ) نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و 
دیدجت )  ) نامتخاس طاسبنا  زرد  دیدزاب +  هچیرد   + KVA400 روتارنژ لزید  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  دیرخ و   46/1401/ فلا /28 - 

( دیدجت  ) ریسم یاهامنبآ  حالصا  ناجونم و  نسح –  هاچ  روحم  ییاهتنا  شخب  ضیرعت  یزاسهب و  لیمکت   46/1401/ فلا /30 - 

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

بونج یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  فلا  : تکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  یناشن  هب  نامرک  ناتسا 

سامت 1456 زکرم   03443317523 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام6016507 زکارم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم6016855 تازیهجت  هتسبرادم ، یاهنیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ و 
روتارنژ لزید  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  دیرخ و  ششوپ -  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  و 

شخب ضیرعت  یزاسهب و  لیمکت  نامتخاس  - طاسبنا  زرد  دیدزاب +  هچیرد   + KVA400
وحم ییاهتنا 

هحفص 7) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تحت تحت نکاما   نکاما یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ، ، هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ ، ، شزومآ  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
وو یزاسهب   یزاسهب لیمکت   لیمکت نامتخاس   - - نامتخاس طاسبنا   طاسبنا زرد   زرد دیدزاب +  +  دیدزاب هچیرد   هچیرد  +  + KVA400KVA400 روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ششوپ -  -  ششوپ

وحم وحم ییاهتنا   ییاهتنا شخب   شخب ضیرعت   ضیرعت

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 41 ھحفص 9 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  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 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000084 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدیا ادنک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تکاپ 1  یدنب  هتسب  عون  سکپم  ادنک  یناکم  تاعالطا  هناماس  یدربراک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپم سکپم ادنک   ادنک یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس یدربراک   یدربراک رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییاراد یداصتقا و  روما  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 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000168 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
اتسیچورپ یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   DVD عون  PCT-SR02VR150CC گنیروتینام رازفا  مرن  یارب  هتسب  رادم  نیبرود  هنوزفا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

کت اسریا  اتسیچ  رپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک تهج  دیئامرف  یگهدامآ  مالعا  زاین  دروم  رازفامرن  صوصخ  رد  افرص  افطل  مرتحم  ناگدننکنیمات  یتسویپ  تاصخشم  اب  گنیروتینام  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  ینامز  یاقآ  ای 09025007602  یربکا و  یاقآ  یاههرامش 09194929184  اب  رتشیب  تاعالطا 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902598-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیروتینام گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   WAGO PLC-ETHERNT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447001045 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   WAGO یتراجت مان  لدم 837-750   PLC یتظافح لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینفداهنشیپ ، 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  لودج و  قبط  یوخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000085 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لودج و  هب  یسرتسد  تهج  دیامن -  یرازگراب  هدش  روهمم  تروص  هب  لیمکت و  ار  هطوبرم  ءاهب  تسرهف  لودج  یتسیاب  هدننک  نیمات   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یوخ  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هنیزه  دامن - هعجارم  همیمض  یاهلیاف  هب  یتساوخرد  مزاول  تازیهجت و 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  یتظافح یتظافح لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1010

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   لودج   لودج قبط   قبط یوخ   یوخ هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف یاهرگناشن  یکینورتکلا  بای  رکرام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002173 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ماقرا  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   MARKER یتراجت مان   MX لدم لاتیجید  بایرکرام  هاگتسد  دربراک   PASSIVE رکرام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ینف  داهنشیپ  یراذگراب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف یاهرگناشن   یاهرگناشن یکینورتکلا   یکینورتکلا بای   بای رکرام   رکرام ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یژرنا داوم و  هاگشهوژپ   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6016661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gumo dtron 304 controller 703044/181-000-23/000 لدم : هروک  یتعنصرلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096336000018 زاین :  هرامش 

ناریا یژرنا  داوم و  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  عجرم   JUMO یتراجت مان  قرب  ولبات  دربراک  لدم 702040  یتعنص  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسرروتکاف  شیپوروتکاف  هئارا  هب  مازلا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  یژرناوداوم و  هاگشهوژپ  لحمرد  لیوحت  *

درگیم عوجرم  هاگشهوژپ  سانشراک  داتزین  تقباطم و  مدع  تروصردو  یلصا  هاگتسد  *
دشاب یتکرشو  یلصا  یتناراگ  * 

باسح هب  زیراو  یراک  هامکی  تروص  هب  تخادرپ  *

3177983634 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  تشد -  نیکشم  جرک -  زربلا  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36280040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201888-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هروک هروک یتعنصرلرتنک   یتعنصرلرتنک ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  یلرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000712 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7331-7KF02-0AB0 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دزی ینامتخاس  یتعنص و  دالوف  درون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   CP 343-1 لدم  PLC هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7332-5HF00-0AB0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ژاپ نویساموتا  ورین و  یاه  هژورپ  هعسوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   siemens یتراجت مان   S7-300 لدم لاتیجید  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  افطل   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تکرش  نیا  رهشهام  زکرم  ات  لقن  لمح و  هنیزه  - 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یلرتنک   یلرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیریب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002177 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا کینورتاکم  هنیهب  هدننک  هضرع  عجرم   GM یتراجت مان  ینف 8487487  هرامش   GM ویتوموکل یلصا  ناقاتای  ژاتنومد  ژاتنوم و  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

تعنص دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   GM یتراجت مان  ینف 8487487  هرامش   GM ویتوموکل یلصا  ناقاتای  ژاتنومد  ژاتنوم و  یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 
نیرفآراک

ددع 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SPLIT ROLLER BEARING یتراجت مان   7406E لدم  mm x 200/340 mm 310/174 زیاس گنیریب  رلور  اب  هدش  ماوت  ناقاتای  هتسوپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HANS یتراجت مان  لدم 53622  گنیریب  ندز  اج  یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یجنس تلاصا  تیلباق  اب   SKF طقف / ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  ینف  تاصخشم  هئارا  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیریب گنیریب ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6016895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توا کال  هلر  هاگتسد  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000304 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
این قفش  الیزان  هدننک  هضرع  عجرم   ARTECHE یتراجت مان   BF4RP 24 VDC 5.EN لدم یکیرتکلا  هلر  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

توا توا کالکال   هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   100100 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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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   HOCHIKI HEAT DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000482 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امد روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 255 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: 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

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

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

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

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

6016815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HOCHIKI  HEAT DETECTORHOCHIKI  HEAT DETECTOR ناونع : : ناونع 1717

لباک لباک وو   تازیهجت   تازیهجت وو   قیرح   قیرح وو   دود   دود روتکتد   روتکتد عاونا   عاونا فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدش مالعا  یاهدنرب  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هرامش 0110485  یاضاقت  رد 

1101001034004977 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Optical Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدهاشم  امتح  تسویپ  لیاف  .دشابیم  اضاقت 0110485  هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا تسویپ  یاهلیاف  کالم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000523 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 390 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6016535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153877 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ونیودرآ رلرتنک  درب  ونیودرآ و  دلیش  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/19 نایاپ :  خیرات 

:: 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

تسا تسا تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف کالم   کالم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 1919

ونیودرآ ونیودرآ رلرتنک   رلرتنک درب   درب وو   ونیودرآ   ونیودرآ دلیش   دلیش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 16 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6016600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DC 48 رواپ اب  ددع  دادعت 2  هب   v07 نژرو دک  ناریا  قباطم  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002613 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج الاک  یژرنا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-12S-SD لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  تاعالطا  یروانف  نیسدنهم  ای 02332358603 ای 02332358602  هرامش 02332358601  اب  الاک  تمیق  جرد  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هزور  ینامز 40  هزاب  ردو  الاک  دات  زا  سچ  هجو  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

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

32358066-023  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCDC  4848 رواپ   رواپ اباب   ددع   ددع   22 دادعت   دادعت هبهب     v07v07  نژرو نژرو دکدک   ناریا   ناریا قباطم   قباطم هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  اضاقت 0030288  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف
1101093985007014 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   PS50 لدم  V 24 ژاتلو  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناماس هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CASE هدنزاس عجرم   CASE نارمع یزاس و  هار  تالآ  نیشام  کیلوردیه  رادم  نکش  راشف  لرتنک  ریش  الاک :  مان 

رتخاب نازاس 
تس 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیامه هدننک  هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   DT 512 لدم  GHz 2/4 سناکرف  DMX لانگیس هلاناک  میس 512  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  اضاقت 0030288   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیب هدنتسرف   هدنتسرف لانرتنیا -  -  لانرتنیا هکبش   هکبش تراک   تراک نارمع -  -  نارمع وو   یزاس   یزاس هار   هار تالآ   تالآ نیشام   نیشام کیلوردیه   کیلوردیه رادم   رادم نکش   نکش راشف   راشف لرتنک   لرتنک ریش   ریش - - ACAC  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع
میس میس

2222
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمداتدرومیلصا یتناراگاب  ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ، تروپ 2 یوتیگ

1101000257003025 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ، دشابیم هدوزفاشزراربتایلامنودبصلاختمیق.دوشیمهدادتدوعبیعهنوگرهوتریاغمتروصرد  ، دشابیمهدننکنیماتهدهعربرابنااتلمحهنیزه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمیموبدارفاابتیلولوا ، ددرگ تسویپیهاوگ  ، هدوزفاشزراربیهاوگنتشادتروص

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگاب یتناراگاب ،، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ،، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ،، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ،، تروپ تروپ 22 یوتیگ یوتیگ ناونع : : ناونع
دشابیمداتدرومیلصا دشابیمداتدرومیلصا

2323

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

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

زا 41 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

# یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  ، چیوس لباک و، ، هاگتسد 2 رتویپماک متسیس  ، هاگتسد پات 1  بلدیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000238 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: 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

تسویپ6016719 یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  یلرتنک  هحفص 11)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رورس رورس دراه   دراه ،، چیوس چیوس وو،، لباک   لباک هاگتسد ،  ،  هاگتسد 22 رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس هاگتسد ،  ،  هاگتسد   11 پات   پات بلبل   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 41 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب 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 19 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنتیولوا رد  یناهفصا  ناگدنشورف  یعطق  روطب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000076 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایسراپ یتعنص  تازیهجت  داوم و  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   cm 5 ضرع یذغاک  بسچ  راون  الاک :  مان 

رتم 20 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-16  دک  دیفس  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 4 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-18  دک  درز  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 4 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 09132009940 یگنهامه  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج هسهس   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یذغاک -  -  یذغاک بسچ   بسچ راون   راون ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 41 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  لودج و  قبط  هیمورا  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000084 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لودج و  هب  یسرتسد  تهج  دیامن -  یرازگراب  هدش  روهمم  تروص  هب  لیمکت و  ار  هطوبرم  ءاهب  تسرهف  لودج  یتسیاب  هدننک  نیمات   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیمورا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هنیزه  دامن - هعجارم  همیمض  یاهلیاف  هب  یتساوخرد  مزاول  تازیهجت و 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6016533 لیاف  تاصخشم  لودج و  قبط  یوخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تازیهجت  هحفص 11)مزاول و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 41 ھحفص 26 
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دابآ فجن  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یارجا  بصن و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000049 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا.دشاب یم  تسویپ  تسیل  رد  زاین  دروم  ریداقم  .دوش  یراذگراب  اددجم  هتشون و  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  زین  یداهنشیپ  تمیق  تسیمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  کرادم  رد  ار  نآ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  تروص  رد 

8514614661 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش ، هارراهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ 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 41 ھحفص 27 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تس ،  دادعت 2  هب  تاقلعتم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هداد  تمیق 

1101001403000552 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تس ،  دادعت 2  هب  تاقلعتم  اب  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتسویپ  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  هنیزه  لمح و  هنیزه 

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3318871-041  ، 33318871-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309992-041 :: 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

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب قبط   قبط .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تستس ،  ،    22 دادعت   دادعت هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هداد   هداد تمیق   تمیق

2828

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

دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6016968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم دانسا و  قبط  دزی  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  بختنم  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004040000019 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهورین یریگراکب  اب  تیولوا  ناراکنامیپ ، اه و  تکرش  هیلک  اب  دادرارق  رد  دنراد و  تیولوا  یناتسا  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ربارب ، طیارش  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رت ) کیدزن  تنوکس  لحم  تیولوا  اب  یبرجت و  یملع و  رظن  زا  ربارب  طیارش  رد   ) یناتسا یموب 

8917944948 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36955553-035  ، 36951111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35233530-035 :: 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

لباک6016815 تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 17)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6016533 لیاف  تاصخشم  لودج و  قبط  یوخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تازیهجت  هحفص 11)مزاول و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگدورف6016908 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یاهمتسیسمزاول و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 26) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

بعش بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6016733 ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لباک6016815 تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 17)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

لباک6016815 تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 17)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسا6016869 تسویپ  یاهلیاف  کالم  هباشم  هحفص 17)دکناریا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6016586 رادم  نیبرود  یارجا  بصن و   ، هحفص 26)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسا6016669 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تس ،  دادعت 2  هب  تاقلعتم  اب  هتسب  رادم  نیبرود 
.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط 

هحفص 26) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام6016819 رازفا  هحفص 9)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم6016855 تازیهجت  هتسبرادم ، یاهنیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ و 
روتارنژ لزید  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  دیرخ و  ششوپ -  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  و 

شخب ضیرعت  یزاسهب و  لیمکت  نامتخاس  - طاسبنا  زرد  دیدزاب +  هچیرد   + KVA400
وحم ییاهتنا 

هحفص 7) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هکبش هکبش قرب   قرب هدنهد   هدنهد لاقتنا   لاقتنا -- رورس رورس دربراک   دربراک هنایار   هنایار هکبش   هکبش هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یرون - - یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام -- لانرتسکا لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس - - رورس ناونع : : ناونع
هنایار هنایار

3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000838 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL385G7 لدم  database رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیاراپ یزادرپ  هداد  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Z620 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیاراپ یزادرپ  هداد  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Z420 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کینورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   VNX 5500 لدم  TB 50 تیفرظ لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
میعز

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نایناریا تاعالطا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   DS-300B-8G-8PU لدم یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AJ872B لدم  EVA 600GB رورس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان  لدم 191-000-071   W 1200 ناوت رورس  دربراک  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BLc 7000 لدم  W 1200 ناوت رورس  دربراک  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نایوپ هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   Base SAN Switch 8/8 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نارهت شزادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نازاسرادم  هدننک  هضرع  عجرم  کیناتم  یتراجت  مان   DPI-4815 لدم  single port 48 v-15 w هنایار هکبش  قرب  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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

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

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

زا 41 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nv9bdpnlucted?user=37505&ntc=6016926
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6016926?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

دربراک6016926 هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  یرون - ربیف  هکبش   SFP لوژام - لانرتسکا زاس  هریخذ  رورس -
هنایار هکبش  قرب  هدنهد  لاقتنا  - رورس

هحفص 30) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000210 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ هام  هارمه 36  هب 

دشاب یم  هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 
هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6016558( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server هحفص 32)ورورس رورس  ( رورس

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

رورس6016822 دراه  ، چیوس لباک و، هاگتسد ،  2 رتویپماک متسیس  هاگتسد ،  پات 1  بل  هحفص 20)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دربراک6016926 هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  یرون - ربیف  هکبش   SFP لوژام - لانرتسکا زاس  هریخذ  رورس -
هنایار هکبش  قرب  هدنهد  لاقتنا  - رورس

هحفص 30) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) HPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO ServerHPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO Server  ورورس ورورس ناونع : : ناونع 3131

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

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

رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارو بصن  هنیزه..ددع  پماتسا 1 تراتسا  دیلک  - هقلح یسکلف 10 هلول  - رتم 300 4*2 قرب لباک  10005P لدم یتکرحروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا 

1101001431000346 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یکزیراک  یمیحر  یدهم  هدنزاس  عجرم   IGC یتراجت مان   P2000P1000 لدم میس  اب  یتکرح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

عجرم یفالک  هتسب   m 100 لوط  60227IEC 02 ISIRI 60702 حرط  mm^2 4 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  1x4 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 

فالک 300 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

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

دنمرنه 09173771734 دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پماتسا6016572 تراتسا  دیلک  - یسکلف هلول   - قرب لباک   - یتکرح هحفص 33)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6016648HOCHIKI HEAT DETECTOR(17 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

پماتسا پماتسا تراتسا   تراتسا دیلک   دیلک -- یسکلف یسکلف هلول   هلول  - - قرب قرب لباک   لباک  - - یتکرح یتکرح روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3232

یپوت یپوت ریش   ریش یقپچ -  -  یقپچ هلول   هلول ییوناز   ییوناز نلیتا -  -  نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یچیپ - - یچیپ یزغم   یزغم ینلیپورپ -  -  ینلیپورپ یلپ   یلپ هداس   هداس نشوب   نشوب هروسام -  -  هروسام هرهم   هرهم  - - یواسم یواسم ییوناز   ییوناز ناونع : : ناونع
ینوتسیپ ینوتسیپ چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ییوشک -  -  ییوشک یایا   هکلف   هکلف

3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  3 یرابتعا تخادرپ  شیپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  اب  یگنهامه 
1101096102001088 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کمرپ هدننک  هضرع  عجرم   63x63 in زیاس یجنرب  یواسم  ییوناز  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

یفیرش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   AKSHAR یتراجت مان   in 2 زیاس یجنرب  هروسام  هرهم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ناهاپس هلول  ابص   mm 63 ینلیپورپ یلپ  هداس  نشوب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناجیابرذآ سراپ  ناشف  بآ  یشوج  لاصتا  عون   bar 20 راشف  mm 20 زیاس ینلیپورپ  یلپ  یلومعم  نشوب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
زاریش لحاس  ناشفبآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   25x1 mm رطق یجنرب  یزغم  رسکی  نشوب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

یناشاک امنهر  یقت   in 2 هزیناولاگ ندچ  دک 280  یچیپ  یزغم  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ایسآ قرش  هلول  هدننک  هضرع  عجرم  یناسربآ  دربراک  یرتم  لوط   bar 16 راشف  mm 63 رطق نلیتا 63  یلپ  هلول  الاک :  مان 

رتم 32 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نیمناراس هدننک  هضرع  عجرم   in 2 زیاس هزیناولاگ  هجرد  یقپچ 90  هلول  ییوناز  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
اراتسآ تراجت  ریظن  هدننک  هضرع  عجرم   FH لدم  in 2 زیاس یجنلف  لاصتا  عون  یجنرب  ییوشک  یا  هکلف  یپوت  ریش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

کیلوردیه ورس  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  کیلوردیه  ورس  هدنزاس  عجرم   PST6/21N-K1/K لدم  bar 350-10 راشف هدودحم  ینوتسیپ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ایوپ

ددع 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6016600DC 48 رواپ اب  ددع  دادعت 2  هب   v07 نژرو دک  ناریا  قباطم  هکبش  هحفص 20)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6016606 - نلیتا یلپ  هلول  یچیپ - یزغم  ینلیپورپ -  یلپ  هداس  نشوب  هروسام -  هرهم   - یواسم ییوناز 
ینوتسیپ چیئوس  رشرپ  ییوشک -  یا  هکلف  یپوت  ریش  یقپچ -  هلول  ییوناز 

هحفص 33) چیئوس  ( چیئوس

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

دربراک6016926 هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  یرون - ربیف  هکبش   SFP لوژام - لانرتسکا زاس  هریخذ  رورس -
هنایار هکبش  قرب  هدنهد  لاقتنا  - رورس

هحفص 30) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ.ددرگیم 75  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  چوس  لفق و  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000498 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ نوتسیترآ  هدننک  هضرع  عجرم  رینوم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MONIR یتراجت مان  هرایش  ود  لدم   cm 7 لوط یچوس  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

یمیش
ددع 935 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ابص نارمع  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   IDEAL یتراجت مان  جنرب  نهآ و  سنج   152R40 لدم  mm 65 زیاس نامتراپآ  برد  لفق  الاک :  مان 

ددع 935 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف 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

نامتراپآ6016775 برد  لفق  یچوس -  لفق  هحفص 36)ردنلیس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامتراپآ نامتراپآ برد   برد لفق   لفق یچوس -  -  یچوس لفق   لفق ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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افلج ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6016786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090206000003 زاین :  هرامش 

افلج ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هللادبع  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   IBM یتراجت مان   LENOVO لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

یلدرا یدسا  یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هناخراک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
دنمورین ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   T905 لدم  2x2 m زیاس روتکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

دزی متسیس  ردص  هدننک  هضرع  عجرم  ابیشوت  یتراجت  مان   E-Studio لدم دیفس  هایس و  یرزیل  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیلاعف زوجم  روتکاف ، شیپ  یاراد  دیاب  اه  تساوخ  رد  دشاب ، یلصا  یتناراگ  یاراد  اهالاک  ددرگ ، یراددوخ  رگید  یاهالاک  هب  نداد  تمیق  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  دات  اهتساوخرد  هنوگنیا  هدوبن و  لوبق  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ .  یراذگراب  هناماس  رد  هدوب و  بسک و ...  هناورپ  ،

5431645447 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  رهشیداه  افلج -  ناتسرهش  یقرش - ناجیابرذآ  ناتسا  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42053072-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42053076-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو یپکوتف -  -  یپکوتف روتینام -  -  روتینام سیک -  -  سیک رگپاچ -  -  رگپاچ کوب -  -  کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6016793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دمیا یراذگراب  ناریااص - کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   5WIRE لدم  ECG روتینام لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلاروتکافشیپ

1101005899000200 زاین :  هرامش 
زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   5WIRE لدم  ECG روتینام لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECGECG روتینام   روتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 3636
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ضیف ینامرد  شزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6016919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  FDA یاراذ سلاپ  پارپ  -- PI رتماراپ یاراد  - PVI تیلباق - هاگدنیوپ لارتناس  هب  روتینام  لاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092376000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا ضیفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8149644875 یتسپ :  دک  سردم ،  نابایخ  لوا  سدق - نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34473592-031  ، 34452031-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34473592-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب   FDAFDA  یاراذ یاراذ سلاپ   سلاپ پارپ   پارپ ---- PIPI رتماراپ رتماراپ یاراد   یاراد - - PVIPVI تیلباق تیلباق -- هاگدنیوپ هاگدنیوپ لارتناس   لارتناس هبهب   روتینام   روتینام لاصتا   لاصتا ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6016923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح رگپاچ  رگپاچ و  ، روتینام ، سیک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000270 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( REDX-(B-H-2018 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

یمیهاربا هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2483  یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050S لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SPP-100 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115640-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

گنیروتینام6016507 زکارم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شیامن6016786 هدرپ  روتکژورپ -  وئدیو  یپکوتف -  روتینام -  سیک -  رگپاچ -  کوب -  تون  هارمه  هنایار 
روتکژورپ

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

6016793ECG روتینام هحفص 36)لباک  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6016819 رازفا  هحفص 9)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6016919FDA یاراذ سلاپ  پارپ  -- PI رتماراپ یاراد  - PVI تیلباق - هاگدنیوپ لارتناس  هب  روتینام  لاصتا 
دشاب

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

یترارح یترارح رگپاچ   رگپاچ وو   رگپاچ   رگپاچ ،، روتینام روتینام ،، سیک سیک دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ 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

یترارح6016923 رگپاچ  رگپاچ و  ، روتینام ، سیک هحفص 36)دیرخ  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

هتسب6016586 رادم  نیبرود  یارجا  بصن و   ، هحفص 26)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6016855 تازیهجت  هتسبرادم ، یاهنیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ و 
روتارنژ لزید  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  دیرخ و  ششوپ -  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  و 

شخب ضیرعت  یزاسهب و  لیمکت  نامتخاس  - طاسبنا  زرد  دیدزاب +  هچیرد   + KVA400
وحم ییاهتنا 

هحفص 7) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

سکپم6016651 ادنک  یناکم  تاعالطا  هناماس  یدربراک  رازفا  مرن  هحفص 9)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6016819 رازفا  هحفص 9)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بعش6016968 یریوصت  تراظن  هناماس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 26)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

شیامن6016786 هدرپ  روتکژورپ -  وئدیو  یپکوتف -  روتینام -  سیک -  رگپاچ -  کوب -  تون  هارمه  هنایار 
روتکژورپ

هحفص 36) روتینام  ( روتینام
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