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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 10

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

140 1140 1 رهم   رهم   2222 هعمج   هعمج یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3434))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( 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 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 14

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال و اب  موس / فیدر  -- گنژاوآ  08P -250/ مود فیدر   -- wimax near لدم  dbi 35 یتارباخم شید  / لوا فیدر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لتگیپ ددع  هارمه 4  هب   ----- ییویدار تاررقم  میظنت  زوجم 

1101005275000079 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناشکهک جاوما  تاطابترا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   WAVELINE یتراجت مان   WL533N لدم  cm 90 زیاس  dbi 33 یتارباخم شید  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF352-08P لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم   POE 100 تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MIMOSA هدنزاس عجرم   C5C لدم یتارباخم  ییویدار  متسیس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هارمه  44 هارمه هبهب    --  -- ییویدار ییویدار تاررقم   تاررقم میظنت   میظنت زوجم   زوجم وو   سنسیال   سنسیال اباب   گنژاوآ -- -- گنژاوآ   w imax near 08P -250wimax near 08P -250 لدم   لدم   dbidbi   3535 یتارباخم   یتارباخم شید   شید ناونع : : ناونع
لتگیپ لتگیپ ددع   ددع

11
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعب لمح  هنیزه  دنوش / هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ردنپسکا / وبروت  نیشام  یاهروتکناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101096433000184 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   TE CONNECTIVITY هدنزاس عجرم   TE CONNECTIVITY یتراجت مان   RJ45 لدم زنرب  سنج   Receptacle روتکناک الاک :  مان 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 28 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دنوش / هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ردنپسکا / وبروت  نیشام  یاهروتکناک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنپسکا ردنپسکا وبروت   وبروت نیشام   نیشام یاهروتکناک   یاهروتکناک ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 33 ھحفص 6 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکذ طیارش  هیلک  تسیاب  یم  هدنشورف  هحفص / تسویپ 5  تاصخشم  اب  ینامزاس  تچ  نویساموتا و  هناماس  جیکپ   1 الاک :  مان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  / دشاب هتشاد  ار  هدش 

1101093035000541 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیحو زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   L.C.A یتراجت مان  نویساموتا  ولبات  دربراک   P12 لدم لاتیجید  یجورخ  یدورو و  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  ار  هدش  تسویپ  طیارش  مامت  دیاب  هدنشورف  دشاب / تسویپ  روتکاف  شیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نویساموتا نویساموتا ولبات   ولبات دربراک   دربراک   P12P12 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو درب   درب ناونع : : ناونع 33

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 026- نفلت   / کناب هبعش  یارب 18  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  راکدوخ  عطق  ریش  متسیس  ددع  بصن 18  هباشم / الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک هشوخ  سدنهم   34257649

1101001458000044 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

لدم  in 2 زیاس هرهم  چیپ و  لاصتا  عون  کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم   bar 1050 راشف یدالوف  سنج  زاگ  تفن و  عیانص  راکدوخ  ییالول  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 
تات یایوپ  نافشاک  هدننک  هضرع  عجرم   KPT یتراجت مان   FIG 1502 MXF

ددع 18 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارج اب  بترتم  یاه  هنیزه  هیلک   / کناب هبعش  یارب 18  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  راکدوخ  عطق  ریش  متسیس  ددع  بصن 18  هباشم / الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامتخاس هریاد  راک - هشوخ  سدنهم  سامت 34257649-026  نفلت  هصقانم -  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: 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

هبعش هبعش   1818 یارب   یارب هلزلز   هلزلز هبهب   ساسح   ساسح زاگ   زاگ راکدوخ   راکدوخ عطق   عطق ریش   ریش متسیس   متسیس ددع   ددع   1818 بصن   بصن ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   ) یتسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000195 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
 ( هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   ) یتسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  تازیهجت  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  روتکاف  ذخاو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هطوبرم  یاه  هنیزه  هیلکو  دش  دهاوخ  هداد  تدوع  بسانم  تیفیک  مدعو  دیئات  مدع  تروصرد 

ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  افطل 

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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

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 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورس یوکس  بویعم  نبرکوردیه  زاگ  زاسراکشآ  هاگتسد   30 ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094095000371 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23388034-077  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 55

وکس وکس بویعم   بویعم نبرکوردیه   نبرکوردیه زاگ   زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ هاگتسد   هاگتسد   3030 ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه تهج  - یراک زور  تخادرپ 45  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  یرون  ربیف  تازیهجت  متیآ   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمشاه یاقآ   07731372139

1101093035000540 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TRAMCO یتراجت مان   SC - LC لدم  m 10 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
فالک 1031 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یگنهامه 07731372139  تهج  - یراک زور  تخادرپ 45  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  یرون  ربیف  تازیهجت  متیآ   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت متیآ   متیآ   66 ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 33 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ezyn9ax2sdnjz?user=37505&ntc=5793730
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5793730?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RJ 45 هکبش تکوس  - یرتم جنپ  هس و   UTP دروک چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000161 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   RP5U لدم  RJ45 هکبش تکوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هیحوب یلاوا  هدیعس  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   PVC شکور سنج   patch cord-UTP CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
طابترا ناوال  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   RANDM هدنزاس عجرم   RANDM یتراجت مان   CAT6A لدم دروک  چپ  لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یسررب  تهج  هنومن  لاسرا  (- RJ 45 (Cat 6 هکبش تکوس  (Cat 6) یرتم جنپ  هس و   UTP دروک چپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321 دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشاب  یتناراگ  یاراد  سانجا.تسازایندروم  یناریا  یالاکافرص.تسا 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RJ 45RJ 45 هکبش هکبش تکوس   تکوس یرتم -  -  یرتم جنپ   جنپ وو   هسهس     UTPUTP دروک دروک چپچپ   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 33 ھحفص 11 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(UTP(Cat 6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000162 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ییافش هدازآ  هدننک  هضرع  عجرم   b6001 لدم  m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  کولف  تست  ماجنا  تهج  هنومن  لاسرا.تسازایندروم  یناریادیلوت  یالاکافرص  (- UTP(Cat 6 هکبش لباک.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321 دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسا  یمازلاربتعم  یتناراگ  نتشاد 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( UTP(Cat 6UTP(Cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 33 ھحفص 12 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  یرونربیف  هکبش و  لباک  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000433 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  رتست  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف وو   هکبش   هکبش لباک   لباک تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 33 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  مزاولاب  یزکرم  نتنا  هب  یریوصت  یاهمتسیس  لاصتاو  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000116 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن ترجاو  تمیقاب  سانجا  تسیل  مالعا  رظنزا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تمیق و  مالعاو  زایندروم  لیاسو  دروارب  تهج  هژورپ  یارجا  لحمزا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126962881 .دوش هتفرگ  سامت  هناگی  یاقا  اب  دیدزاب  یارب  یگنهامه  تهج  - تسیمازلا هناماس  یتسویپ  کرادم  رد  یشک  لباکو  یزادنا  هارو 

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65250002-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زوجم5793755 سنسیال و  اب  گنژاوآ --  wimax near 08P -250 لدم  dbi 35 یتارباخم شید 
لتگیپ ددع  هارمه 4  هب   -- ییویدار تاررقم  میظنت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5793896 رادم  نیبرود  هحفص 20)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم یزکرم نتنا   نتنا هبهب   یریوصت   یریوصت یاهمتسیس   یاهمتسیس لاصتاو   لاصتاو یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 33 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/49wh2775y5uuz?user=37505&ntc=5793968
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5793968?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هوآ یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  یسرپ 50*50*13  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ضرف  شیپ  تروصب  دک  ناریا 
1101005525000010 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  هوآ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتیگ هار  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   13x50x50 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 1300 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت  یسرپ 50*50*13  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ضرف  شیپ  تروصب  دک  ناریا 

تفریذپ دهاوخ  تروص  لاس  نایاپ  ات  طاسقا و  تروصب  تخادرپ 

3915164753 یتسپ :  دک  هوآ ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  - تیالو راولب  - هوآ رهش  - هواس ناتسرهش  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42434805-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42434260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1313** 5050 ** 5050 یسرپ   یسرپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاکساپاگم  لقادح 16 یراشف  تمواقم  اب  یتعنص 12×35×50 و 12×50×50  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دابآ مرخ  یرادرهش  هقطنم 3 

1101005728000042 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینتب لاد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرادرهش  رویرهش -  نابایخ 17  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302003-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320845-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5793857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  تارادا  زاین  دروم  یناتسمز  یرادهار  تهج  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و 

1101000278000208 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راسمرگ هشوخ  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  هاگشیو  یتراجت  مان   kg 25 ینوگ دی  نودب  هدش  هیفصت  کمن  الاک :  مان 
هسیک 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاکساپاگم لاکساپاگم 1616 لقادح   لقادح یراشف   یراشف تمواقم   تمواقم اباب     5050 ×× 5050 ×× 1212 وو     5050 ×× 3535 ×× 1212 یتعنص   یتعنص هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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اوشیپ 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 19 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ECO  ++ یرس بات  نیون  ید  یا  لا  تاو  روتکژورپ 200  ددع  دیرخ 380  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093322000049 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  اوشیپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بات نیون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بات  نیون  یتراجت  مان   TYPE E لدم  A 1/1 نایرج تدش   v 220 ژاتلو  W 200 ناوت  LED روتکژرپ غارچ  الاک :  مان 

نایناریا کینورتکلا 
ددع 380 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اوشیپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لوبق  لباق  بات  نیون  دنرب  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( طسق کی  هام  ره  ) دشاب یم  ههام  طاسقا 5  تروصب  تخادرپزاب 

3381763753 یتسپ :  دک  اوشیپ ،  یرادرهش  نیطسلف -  نابایخ  اوشیپ -  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722490-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36732490-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یایا   لالا   تاو   تاو   200200 روتکژورپ   روتکژورپ ددع   ددع   380380 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5793877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... یماظتنا و یراطخا و  یاهولبات  شرب  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000206 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) لوکساب تهج  یا  همچاس  کیمز  کرام  نت  لسدول 30  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095511000205 زاین :  هرامش 

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   ZEMIC یتراجت مان   L6E3 لدم  SINGLEPOINT لسدول الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) لوکساب تهج  یا  همچاس  کیمز  کرام  نت  لسدول 30  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617919144 یتسپ :  دک  یقودصدیهش ،  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33424101-034  ، 32117746-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117726-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو یماظتنا   یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا یاهولبات   یاهولبات شرب   شرب وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

نتنت   3030 لسدول   لسدول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717
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دورگنل یرادرهش   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالپ لور  چیپ و  لیبق  زا  تاقلعتم  هارمهب  لماک  هاگتسد  یتنطلس 40  حرط  ینابایخ  هلابز  لطس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005097000045 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوماق هتخاف  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARIA یتراجت مان   Lit 60 تیفرظ ینهآ  سنج   D 813 لدم ینابایخ  هلابز  لطس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام طاسقا 4  طیارش  اب  کالپ  لور  چیپ و  لیبق  زا  تاقلعتم  هارمهب  لماک  هاگتسد  یتسویپ 40  ریوصت  قباطم  یتنطلس  حرط  ینابایخ  هلابز  لطس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش هب  مالقا  لک  لیوحت  زا  سپ 

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآدسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاتمم کیلرکا  گنر  اب  یشاقنو  یزاسریزو  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050181000087 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  دابادسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1500 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاتمم کیلرکا  گنر  اب  یشاقنو  یزاسریزو  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541837185 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  هر )  ) ماما نابایخ  دابآدسا  نادمه -  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33113132-081  ، 33113133-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33122063-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالپ کالپ لور   لور وو   چیپ   چیپ لیبق   لیبق زازا   تاقلعتم   تاقلعتم هارمهب   هارمهب لماک   لماک هاگتسد   هاگتسد   4040 یتنطلس   یتنطلس حرط   حرط ینابایخ   ینابایخ هلابز   هلابز لطس   لطس ناونع : : ناونع 1818

زاتمم زاتمم کیلرکا   کیلرکا گنر   گنر اباب   یشاقنو   یشاقنو یزاسریزو   یزاسریزو یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  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 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تروصب  ناکدار  یرادرهش  تهج  زمرق  درز و  ینتب  لیات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000090 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرازگراک تامدخ  ینامتخاس و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یعبرم  رتم  تلاپ   200x200 mm داعبا  cm 6 تماخض درز  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

ناریا سوتپآ  ییاوه 
عبرم رتم  200 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
لیر قیاع  تلافسآ  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 6 تماخض  cm 20 ضرع  cm 20 لوط زمرق  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

عبرم رتم  200 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  یعوجرم  هنیزه  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروص  رد.دشابیم  تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلصا روتکاف  الاک و  لاسرا  زا  سپ  هیوست.یرادرهش  برد  لیوحت.تسا  یمازلا  یعامتجا  نیمات  باسحاصافم  هئارا.دشابیم  هدنشورف 

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: 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  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زمرق زمرق وو   درز   درز ینتب   ینتب لیات   لیات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POWERSHOT SX740 HS لدم یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000169000008 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ داصتقا  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   POWERSHOT SX30 IS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یمومع  طباور  دحاو  ناسانشراک  ییادخ  یاقآ  ای  یدمحم و  یاقآ   04433460680 سامت :  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

5715788347 یتسپ :  دک  یتسپ 767 ،  قودنص  تراجت  ندعم و  تعنص ،  نامزاس  داشرا ،  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479356-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33446710-044 :: 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

POWERSHOT SX740 HSPOWERSHOT SX740 HS لدم   لدم یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا و تکرش و  راک  تیحالص  دوش (  هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  تاصخشم 4  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ ش ت 05836224011 یراذگ  راب  مه  تمیق  زیلانا 

1101000257002254 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب مه  تمیق  زیلانا  ینمیا و  تکرش و  راک  تیحالص  دوش (  هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  تاصخشم 4  تاعطق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ناتسا ینف  دات  راک و  مامتا  زا  سپ  تخادرپ  تسارح و 110 (  یلخاد 201  ددرگ ش ت 05836224011  یراذگ 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

ناسارخ ع )  ) قداص رفعج  ماما  سیدرپ  نایگنهرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 تاصخشم   تاصخشم وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2222

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092129000002 زاین :  هرامش 

 ( نارهاوخ ع ( )  قداص (  رفعج  ماما  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک  3 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد  9 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

دیون هدننک  هضرع  عجرم  تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-IPB38DBTZ لدم  BULLET هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تراهم ملع و 

ددع  4 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

روشک  HOMER هدنزاس عجرم   HOMER یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   m 0/5 لوط  HM-FU4P-SR-C6R لدم  CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
متسیس ینولآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 

ددع  16 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6016 لدم  cm 90 عافترا  60x60 cm داعبا تینوی  هداتسیا 16  کر  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   U 1 عافترا هداس  حرط   in 19 درادناتسا اب  کنالب  لنپ  الاک :  مان 

ددع  4 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 
ددع  2 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DGS-1024D لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظتنم  سکاب  یتراجت  مان   M-B2030 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع  11 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

درونجب یلامش ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  یتسویپ  یاه  لیاف  هب  مرتحم ، هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416734356 یتسپ :  دک  (ع ، ) قداصرفعج ماما  سیدرپ  هاگشناد  ناروشناد  هچوک  ادهش  یرتم  32 درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224403-058  ، 32212160-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32212160-058 :: 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
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  تخادرپ 50 - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  تاقلعتم  هتسب و  رادم  متسیس  مالقا  متیآ   93 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک لیوحت  زا  سپ 

1101093035000538 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازرف تراجت  اشاپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   YAS یتراجت مان   SHR-0002 لدم هتسبرادم  نیبرود  یتوص  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 3617 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 50 - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  تاقلعتم  هتسب و  رادم  متسیس  مالقا  متیآ   93 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یمشاه 07731372139 -  یاقآ  یگنهامه  تهج 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2424

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تسویپ ریواصت  ینف و  تاصخشم  لدم COMMANDER 7*50C و  ناملآ   STEINER دنرب اب  ییایرد  نیبرود  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم یاهدنرب  ای  لانیجروا ) طقف   ) اضاقت 0210162 هرامش 

1101001034003927 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیدق دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم  ساپیج  هدنزاس  عجرم   GB9310 لدم یراکش  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک و تفایرد  زا  دعب  باسح  هیوست.دشاب  لانیجروا  تسیابیم  الاک.دوش  هئارا  هدنزاس  روشک  مان  لدم و  رکذ  ینف ، حرش  اب  تسیابیم  روتکافشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  .تسا  تسویپ  لیاف  رد  الاک  هب  طوبرم  تاعالطا  ریاس.دریذپیم  ماجنا  اهنآ  دات 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

COMMANDER 7*50CCOMMANDER 7*50C  لدم لدم ناملآ   ناملآ   STEINERSTEINER دنرب   دنرب اباب   ییایرد   ییایرد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد  IRC دک ددرگ - یراذگراب  روتکاف  شیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  یپوکساراپال - راکورت  نیبرود ، لیرتسا  رواک  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - ههام تخادرپ 4  ددرگ -

1101094101000134 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   PURPLE SURGICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   PS3307 دک یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  راکورت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
حارج نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   PURPLE SURGICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   PS3465ULT دک یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  راکورت  الاک :  مان 

نیون
ددع 10 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER یتراجت مان   EXIQ60 لدم یگدروخ  دض  نیبرود  لیتسا  رواک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

عجرم  META BIOMED یتراجت مان  یددع  نتراک 14   PC0103N لدم  L زیاس یرمیلپ  سنج  یپوکسوراپال  یحارج  دربراک  یکشزپ  فرصم  رابکی  سپیلک  الاک :  مان 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   META BIOMED هدنزاس

نتراک 500 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یمتسر 09187740771  سدنهم  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: 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

یپوکساراپال5793675 راکورت  نیبرود ، لیرتسا  هحفص 5)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

5793840POWERSHOT SX740 HS لدم یساکع  هحفص 20)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5793850 رادم  نیبرود  هاگتسد  تاصخشم 4  هحفص 20)تاعطق و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5793896 رادم  نیبرود  هحفص 20)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یپوکساراپال یپوکساراپال راکورت   راکورت نیبرود ، ، نیبرود لیرتسا   لیرتسا رواک   رواک ناونع : : ناونع 2626

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

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

تاقلعتم5793931 هتسب و  رادم  هحفص 20)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5793953COMMANDER 7*50C لدم ناملآ   STEINER دنرب اب  ییایرد  نیبرود  ددع  هحفص 20)10  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5793697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس ات 4  ندش  هفاضا  ناکما  )و  تبوطر امد و   ) هروسنس مرالآ 2  تبوطر و  امد و  شیاپ  دنمشوه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095064000008 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 90 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5813788131 یتسپ :  دک  تشادهب ،  تنواعم  هدیمهف -  دیهش  نادیم  دادرخ -  راولب 15  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36467034-044  ، 36467015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36467029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هروسنس هروسنس   22 مرالآ   مرالآ وو   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد شیاپ   شیاپ دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2727

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

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

ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  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 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

automatic pallet stretch wrapping machine نادرگ ) هحفص   ) کیتاموتا گنیپر  چرتسا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003101000143 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
220 ژاتلو :  - رتمیتناس  240 هاگتسد : یدنلب  رثکادح  مرگولیک -   1000 تیفرظ : لقادح  - -

ناپ  الاب و  دح  لرتنک  تهج  یمشچ  روسنس  یاراد  -
الاب تیفیک  اب  سکبریگ  روتوم  یاراد  -

الاب تیفیک  اب  یاهدنرب  ویارد  زا  هدافتسا  - 
کیتاموتا تروص  هب  نولیان  ششک  نازیم  -

یدیلوت تالآ  نیشام  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننکنیمات  هدهع  هب  هاگتسد  یزادناهار  لمح و  یاههنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننکنیمات  هدهعهب  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  تاعطق و 10  ضیوعت  ریمعت و  یتناراگ  لاس  تدم 1  هب 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733122-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

هروسنس5793697 مرالآ 2  تبوطر و  امد و  شیاپ  دنمشوه  هحفص 27)متسیس  روسنس  ( روسنس

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

5793944automatic pallet stretch نادرگ ) هحفص   ) کیتاموتا گنیپر  چرتسا  هاگتسد 
wrapping machine

هحفص 27) روسنس  ( روسنس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زوجم5793755 سنسیال و  اب  گنژاوآ --  wimax near 08P -250 لدم  dbi 35 یتارباخم شید 
لتگیپ ددع  هارمه 4  هب   -- ییویدار تاررقم  میظنت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5793896 رادم  نیبرود  هحفص 20)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

automatic  pallet s tretch wrapping machineautomatic  pallet s tretch wrapping machine نادرگ ) ) نادرگ هحفص   هحفص  ) ) کیتاموتا کیتاموتا گنیپر   گنیپر چرتسا   چرتسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2828

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

تاقلعتم5793931 هتسب و  رادم  هحفص 20)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام هاگتسد  هب  لاصتا  تهج  SPO2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000707 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SPO2 sensor هسانش دک  یددع  نتراک 1  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک  هعطق  بورپ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 4 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد هبهب   لاصتا   لاصتا تهج   تهج SPO2SPO2 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریاص تکرش  اب  راگزاس  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000747 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراکدات  هب  دیاب  هاگتسد  دوش  هعلاطم  امتح  دیرخ  طیارش  دشابیم  هباشم  دک  یلخاد  دیلوت  یتایح  میالع  وتینام ر  هاگتسدود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناریااص  دنرب  یاه  روتیناماب  راگزاسودسرب 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تداعس روتینام  هب  لاصتا  تهج  ECG لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000706 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یددع  نتراک 1   cm 150 زیاس یکشزپ   ECG لباک الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 4 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راگزاس راگزاس یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

ECGECG لباک   لباک ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 33 ھحفص 30 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تداعس روتینام  هب  لاصتا  تهج  جنس  راشف  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000705 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  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 70 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 4 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس راشف   راشف فاک   فاک ناونع : : ناونع 3232

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک 2 / Asuse vz 239 HE FULL HD 75 HZ IPS 23 INCH ددع روتینام 2  تسویپ / گرب  قبط  ددع  لماک 2  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
RAZER Gigantus v2 medium سوم دپ   / GREEN GK 601 R&G ددع

1101093035000542 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیوحت و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 40  دوش / تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب / یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

گنیروتینام5793690 هاگتسد  هب  لاصتا  تهج  SPO2 هحفص 29)بورپ روتینام  ( روتینام

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

راگزاس5793698 یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  ود  هحفص 29)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

5793701ECG هحفص 29)لباک روتینام  ( روتینام

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

جنس5793705 راشف  هحفص 29)فاک  روتینام  ( روتینام

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

5793779Asuse vz 239 HE FULL HD 75 HZ IPS 23 INCH ددع هحفص 29)روتینام 2  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5793931 هتسب و  رادم  هحفص 20)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Asuse Asuse vz 239 HE FULL HD 75 HZ IPS 23 INCHvz 239 HE FULL HD 75 HZ IPS 23 INCH ددع ددع   22 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسلج نلاس  تهج  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادناتسا کی و  هجرد  یالاک 

1101091990000220 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p9 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  الاک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه  / ددرگیم تدوع  الاک  دیئات ، مدع  تروص  رد  / ربتعم یتناراگ  یاراد  / لخاد تخاس  کی  هجرد  بوغرم و  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوتس  09131795894 الاک / لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60  تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( تفن رابنا  - نارهت هداج  - نامرک ) یضاقتم

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

تاسلج5793775 نلاس  تهج  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 33)2  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس تهج   تهج روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 3434

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