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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

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

140 1140 1 رذآ   رذآ   2828 هبنشود   هبنشود 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 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   187,470هکس , 000187,470 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   390رالد ,410390 تاراما410, تاراما مهرد   105,990105,990مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   181هکس , 960 , 000181 , 960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس265,700265,700رالد سیئوس کنارف   ,425کنارف 100425, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس ,500 , 000120 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   290رالد ,500290 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   ,105لایر 080105, 080

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس ,500 , 00090 ,500 , وروی000 ژورن417,510417,510وروی ژورن نورک   40نورک ,20040 ,200

رایع رایع   1818 یالط   ,17,539یالط 00017,539, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,483دنوپ 150483, نپاژ150 نپاژ نینی   دصکی   290دصکی ,410290 ,410

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8282))

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

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

زا 92 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 53

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " 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 92 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 3  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

زا 92 ھحفص 3 
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( 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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ور نب   ) وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  عماج  متسیس  رارقتسا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب  دحاو  لیوحت   :: سردآ سردآ
ورنب تکرش  ینامرک  نابایخ  شناد  کرهش  یادتبا  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 15  نارهت  یزکرم  رتفد  سردآ 

یلخاد 651  02166282657 :: نفلت :: saipabonro.comنفلت 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

ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  یهگا  رشن  زا   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک تیریدم  کناب و  نیون  زوی ، چیئوس  یاه  هناماس  رد  یرادرب  هرهب  روظنم  هب  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دادرتسا  لباق  ریغ  دانسار  جردنم د  باسح  هب  لایر  دانسا 3.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 18.000.000.000  هب  هدننک  رازگرب  دحاو  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  تارداص  کناب  یکناب  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  نیمضت 

هلادسا  مناخ  قاتا 15  اهدادرارق  هریاد  تاکرادت ، لک  هرادا  هقبط 4 ، رهپس  نامتخاس  هرامش 85  هراهب  یارعشلا  کلم  شبن  هیمس ، نابایخ  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ
قوف سردآ  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ط 5  میلست :

تاکرادت 84762356 هرادا  یفیرش  یاقآ   91086060 - 84765298 :: نفلت نفلت
یدمحا یاقآ 

:: تیاسبو تیاسبو

41476201 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن عماج   عماج متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

لاناک لاناک تیریدم   تیریدم وو   کناب   کناب نیون   نیون زوی ، ، زوی چیئوس   چیئوس یاه   یاه هناماس   هناماس ردرد   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 92 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b4dqjbwduquq2?user=37505&ntc=6060093
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6060093?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g94ppcywzx6tq?user=37505&ntc=6060379
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6060379?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000195 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت ) ) یرون ربیف  ویسپ  هکبش  لاقتنا و  یاهتسپ  ( DCS  ) نویساموتا یاهمتسیس  ریمعت  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرااب  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 170/م/1401/3238 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6059943 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر نلاس  یافطا  نالعا و  متسیس  دوبهب  حالصا و  ینف ، تاصخشم  هیهت  یحارط و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 150/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  همانزور  یهگا  تبون  کی  رشن  هنیزه 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش  : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 4021  9-05133563501-05133563050 :: نفلت :: www.ikkco.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

یرون یرون ربیف   ربیف ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش وو   لاقتنا   لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ ( ( DCSDCS  ) ) نویساموتا نویساموتا یاهمتسیس   یاهمتسیس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

گنر گنر نلاس   نلاس یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس دوبهب   دوبهب وو   حالصا   حالصا ینف ،  ،  ینف تاصخشم   تاصخشم هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو 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 92 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059943?code=37505
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004299000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060138 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  تازیهجت  بصنو  حلاصم  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتعیرش رتکد  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  تازیهجت  بصنو  حلاصم  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  هب  هدیسرن  مود  قاتشم  نابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک تیریدم  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZTP-9022801001-TR/B01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15:00هرامش  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم تعاس 15:00عبنم  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060327 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   یهیجوت 1401/10/10  هسلج  تعاس 9/30 -   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
10

ناتسزوخ هقطنم  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت رد  عقاو  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  یالاک  تایلمع  هرادا  لیوحت : ناکم  لحم و 

هام  27 دادرارق :  تدم 
یزادنا هار  بصن و  تهج  هام  تازیهجت و 2  نیمأت  تهج  هام  الاک 3  لیوحت  راک  یارجا  تدم 

لایر دروارب 11.793.825.000 

هنیمز رد  تفن   AVL یزکرم هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب  تسرهف  رد  جردنم  یلخاد  ناگدنزاس  ناگدننک /  دیلوت  لایر -  نیمضت 589.691.250   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس 2001001105000163 یهگا -  رد  ..و  قیرح  افطا  ای  قیرح  نالعا  ای  یناشن  شتا  یاه  متسیس 

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

61630178  - 61630441  - 61630818 :: نفلت :: setadiran.ir shana.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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 92 ھحفص 7 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060412 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب  هعومجم  ینمیا  هیدات  ذخا  یاهقابطنا  مدع  عفر  قیرح ،  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  ، مالقا هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناشاک هللا  تیآ  ناتسرامیب  هعومجم  ینمیا  هیدات  ذخا  یاهقابطنا  مدع  عفر  قیرح ،  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  ، مالقا هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نارهت

لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 51036252- دشاب لاتیجیدءاضما  یاراد  یاهتکاپ ب و ج  - ددرگ لیوحت  ناتسرامیب  هناخریبد  هب  فلا  تکاپ  کیزیف  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناشاک هللا  تیآ  ناتسرامیب  ، هنازخ مود  هکلف  ، ییاراخب هنازخ  نابایخ  ، بونج لانیمرت   ، 1834893113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/494 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ید  19 :: عبنم :: 1401/10/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(VDI  ) و ( VI  ) یزاجم تخاس  ریز  دوبهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 130/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 6/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ادخهد  نابایخ  شبن  ناریا -  زاگ  یلم  تکرش  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب - سردآ  هب  یلامش  ناسارخ  زاگ  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
94156  - 75949

058-9-32403333-32403341 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32403342 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ،، مالقا مالقا هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

(( VDIVDI  ) ) وو ( ( VIVI  ) ) یزاجم یزاجم تخاس   تخاس ریز   ریز دوبهب   دوبهب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 92 ھحفص 8 
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کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001549000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060458 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب  تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاوریاف هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/12/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 229 یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  ، 1587617811 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  قیرط  زا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OTN ZTE M820 لاقتنا یاهمتسیس  یرادهگن  هعسوت و  تهج  تینوی  ددع  دیرخ 47  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR و FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

OTN ZTE M820OTN ZTE M820 لاقتنا   لاقتنا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   هعسوت   هعسوت تهج   تهج تینوی   تینوی ددع   ددع دیرخ  4747   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/194/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060717 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس رد 30  یژولونکت  شیازفا   ti تازیهجت بصن  تهج  ییارجا  راکنامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732230007 :: 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

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/10/30عبنم رابتعا   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060721 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف  ناتسرامیب  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 23.800.000.000 

:: 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

یژولونکت یژولونکت شیازفا   شیازفا   titi تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن تهج   تهج ییارجا   ییارجا راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 111 1

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: K40118-3001801083-ش یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش نابیتشپ  رورس  هاگتسد  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7559147127 الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731682153 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یاراد  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011-01-30018 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060934 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.244.800.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هرامش 255  یلامش  یارسشناد  شبن  هوکبآ  نابایخ  دهشم  سردآ   :: سردآ سردآ

05137285024-05137285045-05137288016 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش نابیتشپ   نابیتشپ رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  قیرط  زا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OTN ZTE M820 لاقتنا ناریا  تارباخم  تکرش  یاهمتسیس  یرادهگن  هعسوت و  تهج  تینوی  ددع  دیرخ 47  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR و FARS.TCI .IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6060379 کناب و  نیون  زوی ، چیئوس  یاه  هناماس  رد  یرادرب  هرهب  روظنم  هب  تازیهجت ، دیرخ 
لاناک

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ویسپ6060454 هکبش  لاقتنا و  یاهتسپ  ( DCS  ) نویساموتا یاهمتسیس  ریمعت  یرادهگن و  تامدخ 
یرون ربیف 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

OTN ZTE M820OTN ZTE M820 لاقتنا   لاقتنا ناریا   ناریا تارباخم   تارباخم تکرش   تکرش یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   هعسوت   هعسوت تهج   تهج تینوی   تینوی ددع   ددع دیرخ  4747   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000146 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060144 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت  دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رنیت دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,890,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1402/01/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادیاپ هار  هسسوم  ص - )  ) ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب  یهگا  پاچ  خیرات  زا  یرادا  تاعاس  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا رتمولیک 66+000  هدودحم  رد  تاعطق 2،3 و 4  ینف ،  تاصخشم  قبط  یسرجوین  ددع  دادعت 3416  بصن  لمح و  یریگراب ،  تخاس ،  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابا  مرخ  کارا -  هار  دازا  هژورپ   134+200

دابا مرخ  کارا -  هار  دازا  هژورپ  راک  یارجا  لحم 

لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 13.640.000.000 

اهدادرارق روما  رتفد  موس  هقبط  کالپ 24  مجنپ  هچوک  ارزو  یلوبمالسا  دلاخ  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 1419  02188109217 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   دیپسالگ   دیپسالگ اباب   هارمه   هارمه یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

یسرجوین یسرجوین ددع   ددع   34163416 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب تخاس ،  ،  تخاس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717
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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

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060437 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- رسچگ - ناقلاط - دابآرظن - غالبجواس - جرک یاه  ناتسرهش  ) زربلا ناتسا  یظافحتسا  یاههار  یناتسمز  یرادهار  یهوک  کمن  لمح  دیرخ و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
غابراهچ ) - دراهتشا

زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
- دابآرظن - غالبجواس - جرک یاه  ناتسرهش  ) زربلا ناتسا  یظافحتسا  یاههار  یناتسمز  یرادهار  یهوک  کمن  لمح  دیرخ و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

غابراهچ ) - دراهتشا - رسچگ - ناقلاط
17,177,616,800 یلام :  دروآرب 

لایر   858,880,840 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ   ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار یهوک   یهوک کمن   کمن لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001042000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060421 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا قباطم  ( یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام قاتا  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ . 

مایپ  تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام قاتا  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 . تسویپ دانسا  قباطم 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,731,000,000 نیمضت :  غلبم 

نیب هاگدورف  تشدهام ، هداج  رهشرهم ، زربلا ، ناتسا  سردآ : هب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  یتسیاب  روکذم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  لیوحت  یباسحیذ ، یلام و  روما  لک  هرادا  رتفد  مایپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  یللملا و 

09:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

3 کالپ یچپوت  نابایخ  یلامش .  یدرورهس  نابایخ  نارهت -   ، 1558919111 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تراظن تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس  ) ) گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یریوصت یریوصت

1919
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ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد قوقح و  یرادهنازخ  یلام و  یرادباسح  رازفا  مرن  یرتشم و  تایلمع  تاعالطا و  لیهست  تهج  رد  تنامض  قودنص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تباث یئاراد 

1101001066000024 زاین :  هرامش 
ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هوجو تیریدم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ریاس 1 دادعت : 

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

دنشاب هتشاد  ار  مایپارف  رازفا  مرن  نسیاب  ریم  رکذلا  قوف  یاهتکرش  انمض  دیامن  دقعنم  دادرارق  تکرش  اب  رابنا  یاهالاک  لاوما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزمتسد دزمتسد وو   قوقح   قوقح یراد   یراد هنازخ   هنازخ وو   یلام   یلام یرادباسح   یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن وو   یرتشم   یرتشم تایلمع   تایلمع وو   تاعالطا   تاعالطا لیهست   لیهست تهج   تهج ردرد   تنامض   تنامض قودنص   قودنص ناونع : : ناونع
تباث تباث یئاراد   یئاراد

2020

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

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

زا 92 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zan34v2u7v745?user=37505&ntc=6060368
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6060368?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« تمیق - تیفیک  » یبایزرا شور  قیرط  زا  ادهش  هزوم  یزاجم  روت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000087 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ یاه  لیاف  طیارش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یبایشزرا  ماجنا  تهج  هناماس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000103 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تاصخشم  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یجاتسا  سدنهم  یلخاد 321  هرامش 87700004  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

«« تمیق تمیق -- تیفیک تیفیک  » » یبایزرا یبایزرا شور   شور قیرط   قیرط زازا   ادهش   ادهش هزوم   هزوم یزاجم   یزاجم روت   روت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2 12 1

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یبایشزرا   یبایشزرا ماجنا   ماجنا تهج   تهج هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2222
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادعت  حرش و  قباطم  ملق  سوریو 3  یتنآ  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000277 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  زاوها  لیوحت  لحم 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادعت   دادعت وو   حرش   حرش قباطم   قباطم ملق   ملق سوریو  33   سوریو یتنآ   یتنآ کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 92 ھحفص 18 
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ناریا ییاضف  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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تامازلا و  اب  قباطم  هداد  زکرم  ییاضف  تامدخ  اه و  هداد  هب  یسرتسد  تیریدم و  مرفتلپ  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101004068000255 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/09/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد ای 23344  هرامش 09122634695  اب  لاؤس  تروص  رد  دشاب -  یم  لاسکی  تدم  هب  دادرارق  داقعنا  نامز  زا  تامدخ  هئارا  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ریوصت  اب  قباطم  تامازلا  تامدخ و  حرش  هیلک   - 2204

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم ییاضف   ییاضف تامدخ   تامدخ وو   اهاه   هداد   هداد هبهب   یسرتسد   یسرتسد وو   تیریدم   تیریدم مرفتلپ   مرفتلپ زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن 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 :
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنا  تیریدم  یرازفا ، تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  تاعالطا و  یروانف  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001257000056 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/09/15 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  لودج  تکرش و  دانسا  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب و  یم  یمازلا  اتفا  زوجم  یکیتامروفنا و  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  مرف  اب  هارمه  ار 

7591653446 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یوربور  یرهطم -  دیهش  راولب  جوسای -  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346873-074  ، 33334812-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340223-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کر6060875 هحفص 53)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سوریو سوریو یتنا   یتنا تیریدم   تیریدم یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب  MC زکرم لباترپ  یاه  قرب  روتوم  تهج  لنپ  لرتنک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002018 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   B لدم یکیرتکلا  روتروناک  دربراک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 
تس 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تخادرپ  تهج  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زا  باسح  اصفم  هئارا  .دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MCMC  زکرم زکرم لباترپ   لباترپ یاه   یاه قرب   قرب روتوم   روتوم تهج   تهج لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5  هب   PEPPERL+FUCHS BARRIER MODEL : Z728F تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 10  هب   PEPPERL+FUCHS BARRIER MODEL : Z787F

1101001105002771 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   BARRIER یتراجت مان   S1SD-1AI-2U لدم  PLC لرتنک یاه  متسیس   Isolating Amplifier/Splitter گولانآ یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 
جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL+FUCHS هدنزاس عجرم  روپاگنس 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  لطاب  یلاسرا  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  زاین  خساپ  لاسرا  ماگنه  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09127735696  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

دشاب یم  یمسر  روتکاف  هئارا  اب  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 40  تخادرپ 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PEPPERL+FUCHS BARRIER MODEL : Z787FPEPPERL+FUCHS BARRIER MODEL : Z787F  ددع ددع   55 دادعت   دادعت هبهب     PEPPERL+FUCHS BARRIER MODEL : Z728FPEPPERL+FUCHS BARRIER MODEL : Z728F ناونع : : ناونع
ددع ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب  

2727
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR TESTING DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
***** یلخاد دیلوت  *****

06153183711
1101092179001393 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داهج هدنزاس  عجرم   ACECR FLAME DETECTOR یتراجت مان   W 5 ناوت  V 24 ژاتلو  AFDL-2540 لدم میقتسم  دید  اب  هچراپکی  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

فیرش یتعنص  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش  یتعنص  یهاگشناد 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2

.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

میقتسم میقتسم دید   دید اباب   هچراپکی   هچراپکی هلعش   هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 2828
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0000251 هرامش   - Beam Smoke Detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000411 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
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 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ / .  هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  قیرح و ....  ءافطا  مالعا و  متسیس  بصن  هیهت و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000425 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

39903964 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یملاع یاقآ 

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود مالعا   مالعا دربراک   دربراک یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2929

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 3030
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میکح نادناخ  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجوتاب تسویپ  لمعلاروتسدودادرارق  قبط  قیرحءافطا  متسیس  ءارجارب  تراظن   " یحارط تهجرواشم  تسا  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  نامزاس  یاهدرادناتسا  هب 
1101094461000041 زاین :  هرامش 

میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپدیدزاب مرف.تسیمازلا  هزورپزادیدزاب  تسیمازلارابتعا  کرادم  هئِارادشاب  یناشن  شتآ  نامزاسداتدروم  ربتعم  تکرشزادیابرواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا هبهب   هجوتاب   هجوتاب تسویپ   تسویپ لمعلاروتسدودادرارق   لمعلاروتسدودادرارق قبط   قبط قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس ءارجارب   ءارجارب تراظن   تراظن  " " یحارط یحارط تهجرواشم   تهجرواشم ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ

3131
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءافطا نالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000108 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  اب  قباطم  ءافطا  نالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09133524161  اب  لاوس  تروص  رد 

.ددرگ همیمض  یتساوخرد  کرادم  اب  روتکاف  شیپ 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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

ءافطا ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3232
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HFC زاگ اب  قیرح  افطا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000150 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ینوناق  تاروسک  ودادرارق  دافم  قبط  تخادرپ....دیامن  یرازگراب  هناماس  رد  ارنآ  هدوب و  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.....دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  یرازگراب  دات.....دشاب و  یم  راکنامیپ  هدهع 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: 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

HFCHFC  زاگ زاگ اباب   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  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 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییادزکمن یاه  رتیه  رد  هدافتسا  تهج  هلعش  هدنهدناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001309 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   FS20X لدم قیرح  مالعا   UV-IR بای هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  یمازلا  زیهجت  یتناراگ  لاسکی  درکلمع و  تحص  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش  هراشا  اضاقت  هحفص  رد  یتساوخرد  دنرب  هدوب و  تسویپ  کرادم  ینف  دات  کالم 

(09196399432 یمتسر سدنهم  یگنهامه  تهج  ینف  سانشراک   ) .تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6061152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153968 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتا  یاه  لوسپک  ژراشریمعت  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/30 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا   UV- IRUV- IR بای   بای هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3434

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراشریمعت   ژراشریمعت ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LHD CABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000998 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   THERMOCABLE هدنزاس عجرم   THERMOCABLE یتراجت مان  یرتم  رادقم  نتراک   f1068 لدم  LHD یترارح یلباک  روتکتد  الاک :  مان 
سرگاز روانف  نایاش 
رتم 400 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

LHD CABLELHD CABLE ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قباطم  - هکبش لباک  چپ  - کر چیپ  - هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000959 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2,440 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26GY03 لدم  m 1 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هکبش دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  چیپ  لزاپ  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TPB-101/2 هکبش کر  وسراهچ  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 

نیسکا دید 
تس 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب لخاد  دیلوت  دیاب  الاک  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ   DATA SHEETDATA SHEET تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم -- هکبش هکبش لباک   لباک چپچپ   -- کرکر چیپ   چیپ -- هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3737

تمواقم تمواقم ضیوعت - - ضیوعت لباق   لباق گالپ   گالپ اباب   هارمه   هارمه ههار   ههار کتکت   قرب   قرب زیرپ   زیرپ هخاش -  -  هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ هنایار   - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یتساک -  -  یتساک لیوک   لیوک نفنف   ناونع : : ناونع
یایا هتسه   هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک اباب   روتکتد   روتکتد تباث -  -  تباث

3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985007472 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

رغصا لضفلاوبا و  هدننک  هضرع  عجرم   SP45 لدم میس  نودب   A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  IP44 ضیوعت لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناکدرا یطیحم  اسراپ و  تعیرش 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   A 220 نایرج تدش  قرب  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34070-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 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
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زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوغرم دنرب  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تفن ، رابنا  هناخزامن  تهج  تسویپ  تسیل  دادعت  تاصخشم و  قبط  رسکیم و ...  وکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا

1101091539000092 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا داتس  هناماس  رد  گولاتاک  لماک و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  اب  بصن  لمح و  هنیزه 

.دشاب هلاسکی  لقادح  یتناراگ  یاراد 

3149779451 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3242501-026  ، 32542501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542506-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  -network switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000996 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع 3939

.تسا .تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم الاک   الاک  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- network  switchnetwork  switch ناونع : : ناونع 4040
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

K40118-3001801083-A :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینابیتشپ  رورس  هاگتسد  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7559147127 الاک -  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  مج -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

077 :: 1456و31682153 -  نفلت :: www.setadiran.ir-www.fajrjam.ir -http:\\iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
-www.shana.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) طیارش قباطم  دشاب " یم  هباشم  هدش  فیرعت  دک  ناریا   " نگیاه نتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09155435321: تقیقح یاقآ  ینف  سانشراک 

1101001503000443 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   SPA-23.5X-D لدم سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  تسا  رکذب  مزال  .دشابیم  یمازلا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  هارمهب  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هدوب و  یزکرم  رابنا 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

نگیاه نگیاه نتنآ   نتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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یلامش ناسارخ  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا و زا  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  .بو  لیمیا  درادناتسا ، هلاسکی  لانیجروا  سنسیال   - Sophos XGS3300 هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  یا  هنایار  یفنص  ماظن  دنفادپ و 

1101000037000019 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XGS لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنسیال لیمیا ، هلاسکی  لانیجروا  سنسیال  درادناتسا ، هلاسکی  لانیجروا  سنسیال  هارمه  هب   Sophos XGS3300 هاگتسد کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هنایار  یفنص  ماظن  دنفادپ و  اتفا و  زا  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  . WAF لانیجروا

9417694768 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یبرغ  علض  ع )  ) یلع ماما  راولب  درونجب  یلامش  ناسرخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297451-058  ، 32297445-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32297448-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 4343
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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 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110245  هرامش  روتکناک ) ماکینوی / لباک  / ورکیمویدار ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985007478 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 610 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئاضر اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CLARON یتراجت مان   Z-200 لدم  CD شخپ تیلباق  اب  وردوخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 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

وردوخ وردوخ توص   توص شخپ   شخپ ویدار   ویدار - - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ نوتسیک   نوتسیک روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 4444
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ناریا زاگ  لاقتنا  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 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یرون  لانیمرت  نیال   / STM-1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000088 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دئوس   ERICSSON یتراجت مان   IC73-HC BSC STM1 EXP HW لدم  GHz 900 سناکرف یجراخ  یاضف  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نوسکیرا تامدخ  متسیس و 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا   . دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب .  یم  تسویپب  اضاقت  حرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  .تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف یجراخ   یجراخ یاضف   یاضف لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4545
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یخرف ) ) نارحب ناتسرامیب  یا  هنایار  یاه  هکبش  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000658 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدم - دشاب یموب  یدزی و  هدننک  تکرش  طقف  ( - - یخرف ) نارحب ناتسرامیب  یا  هنایار  یاه  هکبش  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  مالعتسا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یرازگ  خرنو  هعلاطمار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 3 - یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - دشاب یم  ههام  کی  دادرق 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یخرف ) ) یخرف )) نارحب نارحب ناتسرامیب   ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4646
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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 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132440  اب  قباطم   MOTOR HYD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007482 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HONDA MOTOR CO هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   EG 6500 CXS R لدم  kVA 5/5 ناوت ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 
کدی نمسیو  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   GAVERNOR یتراجت مان   E613/27/1500 لدم روتومورتکلا  رنرواگ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 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

روتومورتکلا روتومورتکلا رنرواگ   رنرواگ چیئوس   چیئوس ینیزنب -  -  ینیزنب قرب   قرب روتوم   روتوم هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4747
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نارهت هاگشناد  ابیز  یاهرنه  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  رد  زاین  تساوخ  رد  مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098185000016 زاین :  هرامش 
ابیز یاهرنه  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتایلام  یهاوگ 
یتناراگ  رابتعا 

یگنهرف یاقآ  سامت 09127188039  هرامش 

1415564583 یتسپ :  دک  ابیز ،  یاهرنه  سیدرپ  نارهت  هاگشناد  یلصا  برد  بالقنا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66418811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66461504-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/10/05عبنم ات  خیرات 1401/10/26 زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رک راد 12  راهم  ییاوه  یرون  ربیف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ ردرد   زاین   زاین تساوخ   تساوخ ردرد   مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع 4848

رکرک   1212 راد   راد راهم   راهم ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 4949
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  هطوبرم  روتپادا  اب  هارمه  یرونربیف  دروک  چپ  ددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000341 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSTD10MM لدم  m 10 لوط دم 50  یتلام   ST-ST دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCSCD5MM لدم  m 5 لوط دم 50  یتلام   LC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/204/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060719 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   سار   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 HUAWEI چیئوس  STU+TMC تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1 

لایر دحاو 900.000.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732230007 :: 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

روتپادآ روتپادآ اباب   هارمه   هارمه یرونربیف   یرونربیف دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 5050

HUAWEIHUAWEI چیئوس   چیئوس   STU+TMCSTU+TMC  تراک تراک ناونع : : ناونع 5151
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دابیات  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

یوضر 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلک  تساوخرد  قبط  هکبش  چیئوس  رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000066 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   48TC-L-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   ROUTERBOARD MIKROTIK یتراجت مان   CCR1036-12G-4S لدم تروپ  رتویپماک 12  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هواس هنایار  توقای 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  دیرخ  تساوخرد  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک  ییارق 09153281798 یاقآ  هطوبرم  سانشراک  سامت  هرامش  دوش 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 5252
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153877 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/03 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

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم   VOIP نفلت یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ 

1101001402000295 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ردص رتسگ  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کنیلای  یتراجت  مان   T21PE2 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ونیودرآ ونیودرآ رلرتنک   رلرتنک درب   درب وو   ونیودرآ   ونیودرآ دلیش   دلیش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

همیمض همیمض لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دشاب -  -  دشاب یمیم   یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ  –   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   VOIPVOIP نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ

5454
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یدرونایرد ردانب 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 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتناراگ  اب  هاگتسد  1 دادعت ( هباشمدک ناریا  )ATS TT102/32A کیتاموتا لاقتنا  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000238 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MT201UK KVMMT201UK KVM  لدم لدم چوس   چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5555
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ و تازیهجت ، تساوخرد  قبط  الکترصن  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ ییارجا و  همان  هویش  قبط  نینچمه 

1101095328000007 زاین :  هرامش 
رسلباب نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
زکرم 2 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هویش قبط  نینچمه  تامدخ و  تازیهجت ، تساوخرد  قبط  الکترصن  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  تامدخ  ییارجا و  همان 

4741843175 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  رسلباب  ناردنزام  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3525900-011  ، 35259009-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35335454-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تامدخ   تامدخ تازیهجت ، ، تازیهجت تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط الکترصن   الکترصن وو   هگنترقاب   هگنترقاب ییاتسور   ییاتسور زکارم   زکارم ( ( LANLAN)) هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تامدخ تامدخ وو   ییارجا   ییارجا همان   همان هویش   هویش قبط   قبط نینچمه   نینچمه

5656
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یرتسگداد 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 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد ار  هلاس  کی  نیالفآ  سنسیال  اب   FortiGate 200F لاوریاف هب  زاین  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000048 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت   09125793171  : نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دیناوت  یم  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد 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 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد ار  چیئوس 3750  کتسا  صوصخم  لباک  تروپ WS-C2960G-48TC-L و  وکسیس 48  چیئوس  هب  زاین  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000047 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت   09125793171  : نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دیناوت  یم  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FG 200FFG 200F لدم   لدم تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5757

دراد دراد ارار     37503750 چیئوس   چیئوس کتسا   کتسا صوصخم   صوصخم لباک   لباک وو     WS-C2960G-48TC-LWS-C2960G-48TC-L تروپ   تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس هبهب   زاین   زاین یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع 5858
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگراب  امتح  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ   C9200L-24P-4G-E+STACK KIT وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا  NEW

1201004010000380 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

دوش یرازگراب  امتح  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ   C9200L-24P-4G-E+STACK KIT وکسیس چیئوس  - 
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   NEW

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5959
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجیابرذآ دالوف  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 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLINK DGS 1008A تروپ چیئوس 8  باه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب  دنبکآ و  ون و  تروصب 

1101093266000983 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رداندیس هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   TL-SF1008 لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  چیئوس  باه  الاک :  مان 
لد هدنز 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6060013( .دشابیم دات  دروم  تسویپ  تسیل  ) تازیهجت هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تقد6060491 افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  تاصخشم  ) ادهش یاه  نیبرود  بصن 
( دامن

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6060894 دراه و  هداتسیا و  کر  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DLINK DGS 1008ADLINK DGS 1008A  تروپ تروپ   88 چیئوس   چیئوس باه   باه ناونع : : ناونع 6060
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  یتسیرورت  دض  دنیهار  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000037 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/08/03  هبنش  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

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

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

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   یتسیرورت   یتسیرورت دضدض   دنیهار   دنیهار مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6161

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناوخ -  -  ناوخ کالپ   کالپ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تراظن   تراظن زودنیو   زودنیو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع
تهج تهج هنایار   هنایار ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت   FZFZ تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناوخ -  -  ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا سیفرتنیا   سیفرتنیا هلر   هلر لوژام   لوژام گنیکراپ -  -  گنیکراپ دنبهار   دنبهار

ریوصت ریوصت وو   ادص   ادص طبض   طبض طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد تروپ   - - تروپ   88 چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش تاطابترا   تاطابترا وو   یشک   یشک لباک   لباک

6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

.تسا یمازلا  یگنهامه  تمیق  مالعا  زا  لبق 
یزردوگ 09123138548

1101096102001271 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   MAISA-V20 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ دنمشوه  کاریژآ 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هداج نارجات  هدننک  هضرع  عجرم  مشیربا  هداج  نارجات  هدنزاس  عجرم  اکیفارت  یتراجت  مان   TRAF30001 لدم ناوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
مشیربا

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

داگراساپ تعنص  دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   MAKIM یتراجت مان   T لدم گنیکراپ  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   GENT یتراجت مان   S4-34410 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

تاعالطا شرتسگ  هموظنم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   DVD عون اگما  ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
بایرد یداه  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   INTELLITECH یتراجت مان   TPE-S44 لدم تروپ  چیئوس 8  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

زادرپ راتسیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  رتسگارف  هدنزاس  عجرم   maxron یتراجت مان  لدم 8216  لاناک  ریوصت 8  ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
کراس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 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

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباز هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یرتم  هاگتسد 6 ینفد 2 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090328000014 زاین :  هرامش 

لباز هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم دشابیم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  لمح و  هنیزهدشاب  ربتعم  یتناراگ  یارادالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب راکنامیپ  تیولاددرگیم  تخادرپ  یرادا  لحارم  زا  دعب  هنیزهددرگ  یراذگرابو  دات 

9861655959 یتسپ :  دک  لباز ،  هاگدورف  هاگدورف -  راولب  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225033-054  ، 32228883-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235401-054 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یرتم   یرتم 66 هاگتسد   هاگتسد 22 ینفد   ینفد یایا   هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ ینف و  تاصخشم  قبط   PILOT/SPRING RETURN COMPLETE و FLOW CONTROL VALVE PNEUMAX تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان 

1101091592001118 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

دعر ناشیدنا  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   PNEUMAX یتراجت مان   AFL لدم کیتاموتا  نکزاب  برد  روسرپمک  دربراک  یکیتامونپ  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   PNEUMAX هدنزاس عجرم   M729269 لدم یکیتامونپ  اوه  تبقارم  دحاو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   PILOT/SPRING RETURN COMPLETE و FLOW CONTROL VALVE PNEUMAX :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  ) 

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتامونپ یکیتامونپ اوه   اوه تبقارم   تبقارم دحاو   دحاو کیتاموتا - - کیتاموتا نکزاب   نکزاب برد   برد روسرپمک   روسرپمک دربراک   دربراک یکیتامونپ   یکیتامونپ هلصفنم   هلصفنم تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب  هرکرک  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000387 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
برد 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  ءاهب و  تسرهف 

ددرگ یرازگراب  امتح  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتسویپ  ءاهب  تسرهف  مهم :  هتکن 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 92 ھحفص 52 
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تقرس  دض  یقرب  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000117 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

ءاضما و رهم و  هدننک  نیمات  طسوت  هعلاطم و  تقد  هب  دانسا  هیلک  افطل " دامن ، یراددوخ  ادج  تروصب  یراذگ  تمیق  زا  ددرگ و  ظاحل  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  یوسوم  سدنهم  یاقآ  هرامش 81923712  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  یگنهامه و  تهج  .تسا  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  ددرگ .  یرازگراب 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ6060680 تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  یتسیرورت  دض  دنیهار  هحفص 47)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تقرس تقرس دضدض   یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6059968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل دشابیم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  ینف  تاصخشم  دادعت و  ) ءادهش هتسبرادم  نیبود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامن تقد 

1101090345000213 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   IC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  تسویپ  قبط  مزال  یاهزوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  یاه  سیدرپ روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت )) ءادهش ءادهش هتسبرادم   هتسبرادم نیبود   نیبود ناونع : : ناونع
(( دامن دامن

6767

(( .دشابیم .دشابیم دات   دات دروم   دروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل )) تازیهجت تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( .دشابیم دات  دروم  تسویپ  تسیل  ) تازیهجت هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004067000030 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   VICON یتراجت مان   SVFT-W23C لدم ینوریب  یاضف  صوصخم  یورک  کرحتم  یگنر  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اصحا ینمیا  رازفا 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

شرتسگ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS هدنزاس عجرم   HDS14-A SAS لدم  GB 147 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان  اب   ITP-SP1010 لدم یلخاد  یاضف  کرحتم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دات  دروم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم زاین  دروم  رتم  لباک 500 

9416954164 یتسپ :  دک  نارگراک ،  نلاس  یروربور  رهش  ناتسلگ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32262160-058  ، 32212151-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32212151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط   ) یسوموباو سابعردنب  یاههاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000069 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

هدش رکذ  یاههاگدورف  ینابیتشپ  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاههاگدورف یاههاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000504 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  ریواصت  لیوحت  بصن و  ترجا..دوش  یراذگ  تمیق  اسویپ  لیاف  قبط  تسا  تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننک یفرعم  دیاب  روباشین  زد  ینابیتشپ  رتفد   .. دنشاب هدنرب  یموب  ریغ  ناگ  هدنشورف  هچنانچ  دنتسه و  تیولوا  رد  یموب  ناگ  هدنشورف  انمض  دشابیم 

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7070
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقالعتم اب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001172 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 - یتسویپپ تسیل  ساسارب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یدیفم  یاقآ  هرامش 09112238390  اب  الاک  دنرب  تیولا  تهج  افطل  رادیرخ - رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

تاقالعتم تاقالعتم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  تاصخشم  ) ادهش یاه  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000214 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  مزال  یاهزوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ تاصخشم   تاصخشم )) ادهش ادهش یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق یرادنامرف   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لومعم  مزال  تامادقا  یرادنامرف  یگنهامه  اب  هناماس و  رد  تسویپ  تسیل  ساسارب  تازیهجت  ریاس  مادیپسا و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093327000026 زاین :  هرامش 

سدق یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NSD-P4230R لدم بش  رد  دید  تیلباق  موز و  ربارب  لسکیپاگم 30 مادیپسا 2 هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز رد  ًانمض  .ددرگ  لومعم  مزال  تامادقا  یرادنامرف  یگنهامه  اب  هناماس و  رد  تسویپ  تسیل  ساسارب  تازیهجت  ریاس  مادیپسا و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  بسک  زوجم  فانصا  اهتکرش  یارب  تبث ...  یهگآ  همانساسا -  هلمج  زا  مزال  تازوجم  افطل  مالعتسا  رد  تکرش 

3754113963 یتسپ :  دک  سدق ،  یرادنامرف  هدازماما  راولب  یادتبا  سدق  رهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46820500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46825299-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا طیارش  قباطم  هاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیسو  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000059 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا طیارش  قباطم  هاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیسو  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: 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

.ددرگ .ددرگ لومعم   لومعم مزال   مزال تامادقا   تامادقا یرادنامرف   یرادنامرف یگنهامه   یگنهامه اباب   وو   هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   مادیپسا   مادیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

هاگدورف هاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیسو   متسیسو تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 92 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hb5nfucmh6trs?user=37505&ntc=6060493
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6060493?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jyy65qj6nyn73?user=37505&ntc=6060724
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6060724?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003912000033 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یناضمر  سدنهم  هرامش 09173302957  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: 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

کرکر بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زابخ یاقآ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ / ) یاهب  مالعتسا  طیارش  حرش و  قبط   ) چیئوس دراه و  هداتسیا و  کر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
051-37073288

1101092409000253 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   NSW2010-24T2GC-POE-IN لدم یرون  ربیف  تروپ و  یاراد 24  هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم   poe هکبش تحت  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضما ) رهم و   ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   دراه   دراه وو   هداتسیا   هداتسیا کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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تشر یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه نیبرود  قیرط  زا  تراظن  روظنم  هب  نامزاس  یاههاگتسیا  تهج  الاک  ملق  دیرخ 21  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  هتسبرادم 

1101090410000001 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نارامیس  هدنزاس  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   NVR8CHIPC لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
یمیرکریم دمحمدیس  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  نید ) هضواعم   ) تشر یرادرهش  تاررقم  طباوض و  ساسا  رب  زاین  دروم  مالقا  یاهب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4145914158 یتسپ :  دک  تشر ،  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  یزکرم  نامتخاس  ماظتنا –  نادیم  تشر –  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440056-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33461643-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه نیبرود   نیبرود قیرط   قیرط زازا   تراظن   تراظن روظنم   روظنم هبهب   نامزاس   نامزاس یاههاگتسیا   یاههاگتسیا تهج   تهج الاک   الاک ملق   ملق   2 12 1 دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   نامزاس   نامزاس نیا   نیا ناونع : : ناونع
 . . دیامن دیامن مادقا   مادقا هتسبرادم   هتسبرادم

7777
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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 " ) " ) 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

روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003578000018 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP56Z5-MWL لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP55X5M-L لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تاصخشم  یتساوخرد و  دک  قباطم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور هیوست 15  هلاس -  یتناراگ 5  نامزاس -  برد  لیوحت 

 : یتسپ دک  یزیر ،  همانرب  تیریدم و  نامزاس  نمهب  نابایخ 22  یتالحم  نابایخ  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9718615356

31272304-056  ، 31271-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32439161-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روظنم6061042 هب  نامزاس  یاههاگتسیا  تهج  الاک  ملق  دیرخ 21  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا 
 . دیامن مادقا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  قیرط  زا  تراظن 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قیرح6061142 مالعا   UV-IR بای هلعش  هحفص 22)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4  لدم -  نیمه  طقف   - Unify AP AC PRO لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091090000069 زاین :  هرامش 

دهشم ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   Unify AP AC PRO لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

فاریس
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195965919 یتسپ :  دک  ین 41 ،  هرق  راولب   – دهشم دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37281401-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37273782-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

تخادرپ 60610214 لدم -  نیمه  طقف   - Unify AP AC PRO لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا 
ههام

هحفص 65) سسکا  ( سسکا

ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ لدم -  -  لدم نیمه   نیمه طقف   طقف  -  - Unify AP AC PROUnify AP AC PRO لدم   لدم میس   میس یبیب   هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7979
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(( 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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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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   88 دادعت   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

ناتسرامیب6060138 قیرح  نالعا  متسیس  تازیهجت  بصنو  حلاصم  هیهت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 6)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6060327 یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6060412 ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  ، مالقا هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تساوخرد6060522 قباطم  قیرح و ....  ءافطا  مالعا و  متسیس  بصن  هیهت و  هحفص 22)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6060660 لمعلاروتسدودادرارق  قبط  قیرحءافطا  متسیس  ءارجارب  تراظن   " یحارط تهجرواشم 
یناشن شتآ  نامزاس  یاهدرادناتسا  هب  هجوتاب 

هحفص 22) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6061006HFC زاگ اب  قیرح  افطا  متسیس  بصن  هحفص 22)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6061142 مالعا   UV-IR بای هلعش  هحفص 22)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هارمه6060137 ههار  کت  قرب  زیرپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار  - هکبش  اتید  چیئوس  یتساک -  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  تباث -  تمواقم  ضیوعت - لباق  گالپ  اب 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دود6060324 مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 22)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6061142 مالعا   UV-IR بای هلعش  هحفص 22)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6061275LHD CABLE(22 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - IV کرام  D5 نناک نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000722 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - IVIV کرام   کرام   D5D5 نناک   نناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم

8080
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنمشوه  ) ترامسا چنیا   LED 43 نویزیولت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001174 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( دنمشوه  ) چنیا ترامسا 43   LED نویزیولت - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 01133473275  اب  رظن  دروم  دنرب  صوصخ  رد  رادیرخ -  رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروم6059968 تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  ینف  تاصخشم  دادعت و  ) ءادهش هتسبرادم  نیبود 
( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  زاین 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6060013( .دشابیم دات  دروم  تسویپ  تسیل  ) تازیهجت هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاههاگدورف6060147 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 53)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6060195 لیاف  قبط  هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقالعتم6060231 اب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تقد6060491 افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  تاصخشم  ) ادهش یاه  نیبرود  بصن 
( دامن

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( دنمشوه دنمشوه  ) ) ترامسا ترامسا چنیا   چنیا   LED 43LED 43  نویزیولت نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگنهامه6060493 اب  هناماس و  رد  تسویپ  تسیل  ساسارب  تازیهجت  ریاس  مادیپسا و  نیبرود 
.ددرگ لومعم  مزال  تامادقا  یرادنامرف 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیولوا6060648 - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - IV کرام  D5 نناک نیبرود 
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

6060675( دنمشوه  ) ترامسا چنیا   LED 43 نویزیولت هحفص 14)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هاگدورف6060724 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیسو  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 53)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6060894 دراه و  هداتسیا و  کر  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روظنم6061042 هب  نامزاس  یاههاگتسیا  تهج  الاک  ملق  دیرخ 21  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا 
 . دیامن مادقا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  قیرط  زا  تراظن 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6061190 رادم  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

تسویپ6059989 حرش  قبط  یرتم  هاگتسد 6 ینفد 2 یا  هغیت  یراحتنا  دض  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

.تسویپ6060680 تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  یتسیرورت  دض  دنیهار  هحفص 47)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6059989 حرش  قبط  یرتم  هاگتسد 6 ینفد 2 یا  هغیت  یراحتنا  دض  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

.تسویپ6060680 تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  یتسیرورت  دض  دنیهار  هحفص 47)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  تکرش  اضما  رهم و  اب  روتکاف.دوش  هعلاطم  یمتح  تسویپ  لیاف 

1101003865000021 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  تکرش  اضما  رهم و  اب  روتکاف.دوش  هعلاطم  یمتح  تسویپ  لیاف 

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: 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

هکبش6060301 ینابیتشپ  رورس  هاگتسد  هحفص 29)دیرخ 6  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6060362 اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هحفص 29)هاگتسد هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یمتح6060682 تسویپ  لیاف  .دشاب  یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
.دوش یراذگراب  تکرش  اضما  رهم و  اب  روتکاف.دوش  هعلاطم 

هحفص 72) رورس  ( رورس

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

هکبش6060773 نابیتشپ  رورس  هاگتسد  هحفص 8)دیرخ 6  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6060934 تازیهجت  رورس و  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

اضما اضما وو   رهم   رهم اباب   روتکاف.دوش   روتکاف.دوش هعلاطم   هعلاطم یمتح   یمتح تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف .دشاب   .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب تکرش   تکرش

8282
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یرنورک  یصصصخت  ریاودیاگ 0/014  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002808 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   STEPHAN یتراجت مان  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد   PNTB ولف  STEPHAN روسنس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  یرنورک  یصصصخت  ریاودیاگ 0/014   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرنورک یرنورک یصصصخت   یصصصخت   0/0 140/0 14 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 8383
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بونج زیختفن  قطانم  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 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0130329 .دیئامن هعجارم  تسویپ  قاروا  هب  دولروآ ، هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004665 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هزاس الاک  دنرفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   MICELECT هدنزاس عجرم  روسناسآ  یلاتیجید  دولروا  دربراک   LCK4000 روسنس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

0130329 .دیئامن هعجارم  تسویپ  قاروا  هب  دولروآ ، هلر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22232-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6060187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093631004655 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح ربکا  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOROTEC یتراجت مان   W.P.B 3000 لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33558633-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسناسآ روسناسآ یلاتیجید   یلاتیجید دولروا   دولروا دربراک   دربراک   LCK4000LCK4000 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8484

.دشاب .دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا.تسویپ   تیولوا.تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   رالیپرتاک   رالیپرتاک پمپ   پمپ لزید   لزید رود   رود لرتنک   لرتنک تراک   تراک وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6060270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب تساوخرد  قبط  نوتلیمه  روسنسولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002809 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   STEPHAN یتراجت مان  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد   PNTB ولف  STEPHAN روسنس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شخب تساوخرد  قبط  نوتلیمه  روسنسولف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد   PNTBPNTB  ولف ولف   STEPHANSTEPHAN  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 8686
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101091592001117 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیارکوا  هدنزاس  روشک   PT SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-PT-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیارکوا هدنزاس  روشک   HPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-HPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NPNP  یاه یاه نیبروت   نیبروت تعرس   تعرس یاهروسنس   یاهروسنس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) زاگ روسرپمک   - RTD روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000810 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
ورتپ ارفا  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ورتپ  ارفا  کاپ  هدنزاس  عجرم   RTD لدم ید.یت.رآ  امد  روسنس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: 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

یرنورک6060050 یصصصخت  هحفص 73)ریاودیاگ 0/014  روسنس  ( روسنس

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

روسناسآ6060096 یلاتیجید  دولروا  دربراک   LCK4000 هحفص 73)روسنس روسنس  ( روسنس

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

یاضاقت6060187 حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و 
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ 

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

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

یکشزپ6060270 روتالیتنو  هاگتسد   PNTB ولف  STEPHAN هحفص 73)روسنس روسنس  ( روسنس

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

6060459NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 73)مالقا  روسنس  ( روسنس

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

زاگ6060869 روسرپمک   - RTD هحفص 73)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " 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

6060459NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 73)مالقا  روسنس  ( روسنس

زاگ زاگ روسرپمک   روسرپمک  - - RTDRTD  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 8888
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سوفناد  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000989 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  یدنق  سدنهم  هرامش 09151269017  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سوفناد   سوفناد رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 8989
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دزی نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هریگتسد  لفق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000209 زاین :  هرامش 
دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینیدلا ءاهب  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1850  یچیئوس  راکوت  لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  هدننک .  نیمات  اب  لمح  هنیزه  هباشم .  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچیئوس یچیئوس راکوت   راکوت لفق   لفق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

لاسرا لاسرا ارار   دوخ   دوخ تمیق   تمیق وو   ینف   ینف شرازگ   شرازگ تسویپ   تسویپ قبط   قبط طقف   طقف تسیابیم   تسیابیم یمارگ   یمارگ هدننک   هدننک نیمات   نیمات  ، ، دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یتساوخرد   یتساوخرد دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دنیامن .دنیامن

9191
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لاسرا ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن

1101092625000676 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   THERMAL POWER PLANT GENERATOR یتراجت مان  نورکنس  لدم   MVA 250 ناوت  Hz 50 سناکرف یبآ  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
( سراپ  ) انپم روتارنژ  تخاس  یسدنهم و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   RELAY ON BORED یتراجت مان   MPA-S-112-C لدم یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   MDG4000 لدم رالوس  یزاگ  نیبروت  تخوس  راشف  میظنت  دربراک  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   MDG4000 لدم رالوس  یزاگ  نیبروت  زاگ  تخوس  راشف  میظنت  دربراک  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  دربراک   CT92467B/03 یجورخ چیئوس  لماک  درب  الاک :  مان 

کاپ تفن  یروانف  تسیز  رواشم  یسدنهم 
تس 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  یدورو  چیئوس  دربراک   Typhoon CT92466/02 لماک درب  الاک :  مان 

کاپ تفن  یروانف  تسیز  رواشم  یسدنهم  هدننک 
تس 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن لاسرا  ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاسرا  زاین  دروم  یالاک  قیقد  حرش  تسویپ  هب 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

هارمه6060137 ههار  کت  قرب  زیرپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار  - هکبش  اتید  چیئوس  یتساک -  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  تباث -  تمواقم  ضیوعت - لباق  گالپ  اب 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6060215 تسیل  قبط  سوفناد  هحفص 78)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

زاین6060234 دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  -network switch
.تسا

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یچیئوس6060348 راکوت  لفق  هحفص 78)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

تیریدم6060379 کناب و  نیون  زوی ، چیئوس  یاه  هناماس  رد  یرادرب  هرهب  روظنم  هب  تازیهجت ، دیرخ 
لاناک

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتومورتکلا6060552 رنرواگ  چیئوس  ینیزنب -  قرب  روتوم  هنایار -  هکبش  اتید  هحفص 29)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6060691 قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا 
.دنیامن لاسرا  ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ 

هحفص 78) چیئوس  ( چیئوس

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

6060719HUAWEI چیئوس  STU+TMC هحفص 29)تراک هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6060771 چیئوس  هحفص 29)رتور و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6060894 دراه و  هداتسیا و  کر  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لباک6061225 تروپ WS-C2960G-48TC-L و  وکسیس 48  چیئوس  هب  زاین  یرتسگداد  ترازو 
دراد ار  چیئوس 3750  کتسا  صوصخم 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6061249 هحفص 29)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6061317DLINK DGS 1008A تروپ چیئوس 8  هحفص 29)باه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  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 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6059933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع  لک 37  دادعت  هب   DELTA CONTROLS PRESSURE SWITCH ملق  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  ًامازلا  ینف  داهنشیپ  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  .تسا 

1101093221000255 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 
ایرآ نراک  ورتپ 

ددع 37 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیراو هدنشورف و  باسح  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ  هامکی  شرافس  لک  هجو  .دوش  هعلاطم  امتح  تسویپ  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا رغت  لباق  ریغ  یمازلا و  طیارش  .ددرگیم 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524417-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: 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

6059933DELTA CONTROLS PRESSURE SWITCH(82 هحفص چوس  ( چوس

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

6061072MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  هحفص 29)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

DELTA CONTROLS PRESSURE SWITCHDELTA CONTROLS PRESSURE SWITCH ناونع : : ناونع 9292
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش ههام و  هنیزه 3 تخادرپ  دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  زکرم  نیا  رابنا  ات  اب  لمح  هنیزه  هیلک  هدوب و  هباشم  الاک  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تساوخرد  لماک 

1101092310000184 زاین :  هرامش 
تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 

هشارت ابرهک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ناماسر  لدم  یناتسرامیب  یتوص  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم ناگدننک  تکرش  یوس  زا  رهم  هارمهب  ینف  تاصخشم  مرف  لیمکت  نینچمه  هدوب و  زکرم  ینف  دحاو  دیئات  طرشب  هدنرب  یوس  زا  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33619380-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتوص6060141 متسیس  ریاف  هحفص 29)یلپمآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وردوخ6060366 توص  شخپ  ویدار  - HDMI 1.4V لباک یکیتسالپ -  نوتسیک  هحفص 29)روتکناک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6060675( دنمشوه  ) ترامسا چنیا   LED 43 نویزیولت هحفص 14)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یناتسرامیب6061085 یتوص  راتسرپ  راضحا  هحفص 82)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناتسرامیب یناتسرامیب یتوص   یتوص راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9393
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب گنلیش  کت  گنیروتینام  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000987 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اتسوا یکشزپ  نامرد  هیتآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AD-1397 T لدم یمجاهت  ریغ  نوخ  جنس  راشف  هاگتسد  دربراک  لاسگرزب  گنلیش  کت  فاک  الاک :  مان 

اتسوا یکشزپ  نامرد  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 100 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب گنلیش   گنلیش کتکت   گنیروتینام   گنیروتینام فاک   فاک ناونع : : ناونع 9494
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام اب   DUET-EVD بنطب ژانرد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000985 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   Dispomedica Co یتراجت مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 01.36400  لباترپ  یبلق  یزغم  ژانرد  تس  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام اباب     DUET-EVDDUET-EVD  بنطب بنطب ژانرد   ژانرد تستس   ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک شش  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  / لباترپ هیاپ  اب  هارمه  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000082 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اند  یتراجت  مان   Dena 650 لدم یکشزپ  لاناک  شش  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم یا  یتناراگو و  روتکاف  شیپ  / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  /09145240454 اشگلد ییاطع ک  هیمورا خ  تشادهبزکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  یزادنا  هارو  بصن  نامز  رد  هاگتسد  یرتاب  شورف و  زا  سپ  تامدخ  / ددرگ همیمض 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک شششش   فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد // لباترپ لباترپ هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا هیحان 1  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  رگپاچ  رگشیامن و  هنایار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004780000002 زاین :  هرامش 

کارا هیحان 2  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپاشب رتسگ  هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Green Hiva لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یرادا یاهنیشام  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   CANON-6030 لدم هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 

سونبآ کینورتکلا  رازبا 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  رگپاچ  رگشیامن و  هنایار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  لیاف  امتح 

دنیامن تکرش  مالعتسا  رد  کارا  رهش  یموب  ناگدنشورف  طقف  اهالاک ،  ینابیتشپ  یتناراگ و  هب  زاین  هب  هجوت  اب 

3813775446 یتسپ :  دک  اهدیس ،  دجسم  یوربور  - یناشاک هلا  تیا  خ  (- هر ) ینیمخ ماما  -خ  کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233567-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240091-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط رگپاچ   رگپاچ وو   رگشیامن   رگشیامن هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000574 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND Pro لدم یکشزپ  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 271/ دینک .  تبحص  یکشزپ  تازیهجت  لوئسم  یتابن  یاقآ  اب  لاوئس  هنوگره  تروص  رد  .تسا / یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
B9 لارتناس روتینام  ههام /  شش  هیوست 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6060999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  سیک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000093 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لارتناس لارتناس روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9898

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط روتینام   روتینام وو   سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد  مونورتم  کیتاموتا  مامت  یبلق  کوشورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیروتینام  تیفرظ  یاراد 

راکدوخ  تست  تیلباق 
رکیم  سیپ  سلاپ  فذح  تیلباق 

گنیروتیتنام تیفرظ  یاراد 
1101001105002774 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبلق کوشورتکلا  لباترپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  اب  قباطم  هلحرم  هب  هلحرم  هدافتسا  یامنهار  یولبات  ظفاحم و  فیک  یراوید ، هدنرادهگن  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61630486-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد مونورتم   مونورتم کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یبلق   یبلق کوشورتکلا   کوشورتکلا ناونع : : ناونع 100100
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  اهدکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قبط  رنکسا  روتینام و  رگپاچ ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000167 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   M404N لدم هراک  کت  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناگزمره هنایار  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   FUJITSU یتراجت مان   FI-5110C لدم یرزیل  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهع  هب  راک  نایاپ  ات  عورش  زا  یضاقتم ) رابنا  ) دصقم ات  ( هدنشورف ) ادبم زا  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  هدش  مالعا  مالقا  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  تسویپ )  هئارا ی ( 

.دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسگرزب6059946 گنلیش  کت  گنیروتینام  هحفص 83)فاک  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6060005 اب   DUET-EVD بنطب ژانرد  هحفص 83)تس  روتینام  ( روتینام

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

هارمه6060137 ههار  کت  قرب  زیرپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار  - هکبش  اتید  چیئوس  یتساک -  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  تباث -  تمواقم  ضیوعت - لباق  گالپ  اب 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شش6060227 فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  / لباترپ هیاپ  اب  هارمه  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد 
لاناک

هحفص 83) روتینام  ( روتینام

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

قاتا6060421 هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رنکسا رنکسا وو   روتینام   روتینام رگپاچ ،  ،  رگپاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1
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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

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

تسویپ6060661 لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  رگپاچ  رگشیامن و  هنایار  هحفص 83)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لارتناس6060672 روتینام  هحفص 83)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6060999 لیاف  قبط  روتینام  سیک و  هحفص 83)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

راد6061096 مونورتم  کیتاموتا  مامت  یبلق  هحفص 83)کوشورتکلا  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6061271 روتینام و  رگپاچ ،  هحفص 83)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

دروم6059968 تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  ینف  تاصخشم  دادعت و  ) ءادهش هتسبرادم  نیبود 
( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  زاین 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقالعتم6060231 اب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روظنم6061042 هب  نامزاس  یاههاگتسیا  تهج  الاک  ملق  دیرخ 21  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا 
 . دیامن مادقا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  قیرط  زا  تراظن 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

یرازفا6060093 مرن  عماج  متسیس  رارقتسا  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام و6060368 یرادباسح  رازفا  مرن  یرتشم و  تایلمع  تاعالطا و  لیهست  تهج  رد  تنامض  قودنص 
تباث یئاراد  دزمتسد  قوقح و  یراد  هنازخ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6060478« تمیق - تیفیک  » یبایزرا شور  قیرط  زا  ادهش  هزوم  یزاجم  روت  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6060895 دادعت  حرش و  قباطم  ملق  سوریو 3  یتنآ  هحفص 15)کارتشا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرامش6060916 صیخشت  نیبرود  هتسب - رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
هتسب قیرح -  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  گنیکراپ -  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  ناوخ -  کالپ 
یشک و لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن 

ریوصت ادص و  طبض  طبض  هاگتسد  تروپ  - چیئوس 8  هکبش -  تاطابترا 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سوریو6061232 یتنا  تیریدم  یرازفا ، تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  تاعالطا و  یروانف  هحفص 15)ینابیتشپ  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

قاتا6060421 هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

یقرب6060537 هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیستخاس و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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