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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

140 1140 1 یدید     11 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   186هکس ,980 , 000186 ,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   386رالد , 190386 , تاراما190 تاراما مهرد   106مهرد ,860106 ,860

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   185,590هکس , 000185,590 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   268رالد ,500268 سیئوس500, سیئوس کنارف   430کنارف ,500430 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس ,500 , 000120 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع293,900293,900رالد ناتسبرع لایر   105,920105,920لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس ,500 , 00090 ,500 , وروی000 420وروی , 000420 , ژورن000 ژورن نورک   40نورک ,70040 ,700

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا17,885,00017,885,000یالط سیلگنا دنوپ   482دنوپ , 160482 , نپاژ160 نپاژ نینی   دصکی   301دصکی ,320301 ,320

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
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6363))

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

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

زا 60 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( 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 60 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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 10  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

زا 60 ھحفص 3 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

زا 60 ھحفص 4 
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

284-4-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهفصا رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072205 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 8   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- لایر دروآرب 99.305.267.497  لاوما -  اهرابنا و  روما  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3.179.158.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش تالماعم  هناخریبد  قاتا 292  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 384  36680030-0318 :: نفلت :: www.iets.mporg.ir abfaesfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوما لاوما وو   اهرابنا   اهرابنا روما   روما تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 60 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ماع یماهس   ) یضاق دیهش  یزاسوراد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sgco-infusion.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضاق دیهش  یزاسوراد  تکرش  قیرح  نالعا  متسیس  ییارجا  تایلمع  ماجنا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کناب دزن  یابیس 0110344175006  باسح  هرامش  هب  هک  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  هدرپس  ناونعب  لایر  غلبم 1,000,000,000  هب  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم

هدوب امرفراک  تکرش  ینمیا  دحاو  هدهع  رب  هژورپ  یارجا  زا  دعب  لبق و  ییارجا  تامادقا  یمامت 
.دیامن تیاده  ینمیا  دحاو  هب  یدرف  تظافح  ینمیا و  یاه  یبایزرا  تهج  ییارجا  تایلمع  عورش  زا  لبق  ار  دوخ  ناسانشراک  یتسیاب  راکنامیپ  و 

.دشاب یم  راکنامیپ  / هدنشورف هدهع  رب  یضاق  دیهش  یزاسوراد  تکرش  هناخراک  برد  ات  هدش  یرادیرخ  هاگتسد  لقن  لمح و  یاه  هنیزه 
ات 5 هیاپ 1 

نابایخ یزرواشک –  داهج  شزومآ  زکرم  یوربور  هار –  سیلپ  هاگساپ  زا  رتالاب  نارهت -  زیربت  هداج  رتمولیک 10  سردآ  هب  زیربت  رد  تکرش  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ
ماما راگدای  لپ  هب  هدیسرن  نارادزرم  راولب  نارهت  سردآ  هب  نارهت (  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد  ای  تاکرادت (  دحاو  یضاق -  دیهش  یزاسوراد  تکرش  وراد -  مرس 

 ( کالپ 3 ناگتشرف  نابایخ  لامش – 

:: 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 نالعا   نالعا متسیس   متسیس ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 60 ھحفص 6 
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(( 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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092683000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073231 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا  (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یزاس  هنیهب  ءارجا و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  یزاس  هنیهب  ءارجا و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

-34 کالپ - یتشهب دیهش  هار  راهچ  - یناشاک نابایخ  - هیمورا - یبرغ ناجیابرذآ   ، 5714613148 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یعامتجا ا نیمات  نامرد  تیریدم 

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاس 8عبنم ات   1401/10/13  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072290 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 3 و 1 ) هدودحم  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود   ) کیفارت لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قطانم 5 و 2) هدودحم  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود   ) کیفارت لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   ءارجا   ءارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

(( ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود  ) ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 60 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6072290( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود   ) کیفارت لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 7)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  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 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک هب 10  دوجوم  دک  هاگتسد 5  رغت  ددع و  دک 7  یرارطضا 10  یاهدک  مالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000151 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نایربجنر  سایلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SWL10 لدم یناتسرامیب  میس  یب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

نایربجنر سایلا  هدننک 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارنآ غلبم  هک  دک  هب 10  دوجوم  دک  هاگتسد 5  رغت  جرد و  هدش  مالعا  دک  ناریا  تمسق  رد  ارنآ  خرن  ددع  دک 7  یرارطضا 10  یاهدک  مالعا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  عنامالب  زکرم  هاگتسد  زا  دیدزاب  زاین  تروص  رد.تسا  نایک  یسدنهم  تکرش  طوبرم  دوجوم  هاگتسد.دامن  جرد  اهتیلاعف  ریاس  تمسق  رد 

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب میس   میس یبیب   یرارطضا   یرارطضا دکدک   مالعا   مالعا هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا عماج   عماج متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 60 ھحفص 8 
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یوضر ناسارخ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6073036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش  تبث  هباشم  دک  ناریا 

هربراک هکبش 10  تحت  سوریو  یتنآ  هخسن  کی 
1101000055000043 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  سوریو  یتنآ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

اناپ طابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANCED
ددع 1 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  تسویپ  رد  کرادم 

سامت 09159962170

9137953451 یتسپ :  دک  راهب 27 ،  ارعشلا  کلم  نابایخ  - یرادناتسا بنج  - راهب ارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38594001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38594005-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumKaspersky Endpoint Detection and Response Optimum  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ 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 60 ھحفص 9 
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سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب   :: 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 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

6073192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم رازفا  مرن  بصن  اب  هارمه  Inginia لدم سپیلیف  نرب  MRI هاگتسد  ADMIN سیک ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091914000075 زاین :  هرامش 

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  دیلوت  تکرش  یمسر  هدنیامن  هدوب و  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: 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

6073077plc ge FANUC CABLE SERIES90-30  ( یطابترا لباک  ددع ( کی  دادعت 
PLC GE FANUC SOFTWEAR SERIES 90- رازفا مرن  ددع  کی  دادعت  IC690USB901

30

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیریدم تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه InginiaInginia لدم   لدم سپیلیف   سپیلیف نرب   نرب MRIMRI هاگتسد   هاگتسد   ADMINADMIN  سیک سیک ریمعت   ریمعت 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 60 ھحفص 10 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا طیارش  تیاعر  / تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /power supply module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دشاب یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب 
1101096683000594 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   KFD2-STC4-1.2O لدم  PLC لرتنک یاه  متسیس   SMART Transmitter Power Supply گولانآ یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL+FUCHS هدنزاس عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   BARRIER
ددع 6 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرومم و شلف  هارمهب  متیا 2  / دشاب هدش  صخشم  اه  متیا  سکیفاس.دشاب  ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

دشاب یم  پاکب  یرتاب 

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

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  لرتنک لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس   SMART Transmitter Power SupplySMART Transmitter Power Supply گولانآ   گولانآ یجورخ   یجورخ یدورو   یدورو لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 88
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نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  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 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC رازفا مرن  ددع  کی  دادعت  plc ge FANUC CABLE SERIES90-30 IC690USB901  ( یطابترا لباک  ددع ( کی  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GE FANUC SOFTWEAR SERIES 90-30

1101095403000016 زاین :  هرامش 
قربدیلوت تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  ار  لمح  هنیزه  یتسیاب  هدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7637149153 یتسپ :  دک  نامرک ،  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  هاگورین  ناجنسفر  نامرک  نابوتا  رتمولیک 20  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372986-034  ، 32521222-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLC GEPLC GE  رازفا رازفا مرن   مرن ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت plc  ge FANUC CABLE SERIES90 -30  IC690USB901plc  ge FANUC CABLE SERIES90 -30  IC690USB901  ( ( یطابترا یطابترا لباک   لباک ددع ( ( ددع کیکی   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
FANUC SOFTWEAR FANUC SOFTWEAR SERIES 90 -30SERIES 90 -30

99
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VACON TYPE:119-1019 16A 7.5KW لیقثرج رترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007021000203 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت بالضاف  هدننک  هضرع  عجرم   FREQUENCY CONVERTER یتراجت مان   KW 5/5 ناوت  VACON NXL لدم یتعنص  روترونیا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6073089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  فلتخم  یاه  ناوت  اب  زادنا  هار  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001032000041 زاین :  هرامش 

زاریش بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  ساسا  رب   ( تاوولیک تردق 200  اب  رویارد  فلتخم (  یاه  ناوت  اب  زادنا  هار  ولبات  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  فلتخم  یاه  ناوت  اب  زادنا  هار  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس هس  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  هجو  تخادرپ 

7143963937 یتسپ :  دک  زاریش ،  بالضاف  بآ و  تکرش  یقرش  یلحاس  رح  لپ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32289312-071  ، 32281156-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32288225-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روترونیا   روترونیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   فلتخم   فلتخم یاه   یاه ناوت   ناوت اباب   زادنا   زادنا هار   هار ولبات   ولبات 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 60 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/89bup5evh94qz?user=37505&ntc=6073079
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6073079?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xusfsy8z2zfk5?user=37505&ntc=6073089
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6073089?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Front Connector AI 8 CH Order code: 6ES7- هارمه هب  لیذ  تاصخشم  اب  سنمیز  دنرب  هلاناک  یدورو 8  گولانآ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
331-7KF02-0AB0

1101092372000542 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7331-7KF02-0AB0 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  ار  ناگدنشورف  ریاس  ای  یگدنیامن  زوجم  هدنزاس  تکرش  زا  امتح "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم وگخساپ  یلا 15  تعاس 8  نیب  سامت 06152116553  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

.ددرگ لاسرا  لماک  روطب  الاک  طوبرم ، دحاو  سانشراک  طسوت  دات  زا  سپ  دوش و  لاسرا  الاک  هنومن  ًامتح 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلاناک هلاناک   88 یدورو   یدورو گولانآ   گولانآ تراک   تراک ناونع : : ناونع 1212
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6072294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153172 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییولبات ریژآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/04 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

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ عبنم  بصن  قیرح و  ملعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000022 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکسا و هنیزه  باهذ و  بایا  قیرح  مالعا  متسس  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  لیبقزا  اه  هنیزه  مامت  هحفصود )  ) دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09166434003 تهج  دشاب  تکرش  همانساسا  راک و  تیحالحص  زوجم و  یاراد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  اذغ  هیهت 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: 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

ییولبات ییولبات ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 1313

بآبآ عبنم   عبنم بصن   بصن وو   قیرح   قیرح ملعا   ملعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 60 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hru9vs549h4ss?user=37505&ntc=6072294
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ناگزمره نهآ  هار  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 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب نهآ  هار  هاگتسیا  لک و  هرادا  نامتخاس  قیرح  افطا  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000091 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

رد هدش  رهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیمات  زج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: 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

تشدورم کینیلک  یلپ   :: 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 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

6073090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط   FM200 قیرح ءافطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  هلاسکی  دادرارق  میظنت  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091934000057 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  قبط   FM200 قیرح ءافطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  هلاسکی  دادرارق  میظنت  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43220556-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 1515

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط   FM200FM200 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تهج   تهج هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق میظنت   میظنت تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 60 ھحفص 16 
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زاریش ریما  یژولوکنا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون 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

6073233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030650000029 زاین :  هرامش 

زاریش ریما  یژولوکنا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تساوخرد  اب  قباطم  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ملق  9 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  ** ربتعم یتنارگ  یاارد  هدننک  نیمات  یدهع  هب  یزادنا  هارو  بصن  لاسرا  هام ***  تخادرپ 2  تسویپ ***  تساوخرد  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریما یژولوکنا  ناتسرامیب  زاریش و  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

7187915998 یتسپ :  دک  ریما ،  ناتسرامیب  هاگتسیا 11 - رهش -  گنهرف  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6323533-0713  ، 36323067-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36325655-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح افطا   افطا لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 60 ھحفص 17 
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تیالو 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 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

6072152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش مالعا  تمیق  لدم  نیمه  ) PD985 لدم ارتیاه  لاتیجید  میس  یب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ 

1101095549000506 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

جوا لصاح  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   PD985 لدم  W 5 ناوت  MHz 174-136 سناکرف ییویدار  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
شزادرپ

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا یتناراگ  یاراد  ناتسرامیب -  رابنا  ات  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد ینف  رظان  دات  اب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  اب  قباطم  دنس  میظنت  دعب  یدقن  تخادرپ 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  زا  زوجم : - یگنهامه تهج   09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرد جرد یگنهامه   یگنهامه تهج   تهج سامت   سامت هرامش   هرامش روتکاف +  +  روتکاف شیپ   شیپ دوش ) ) دوش مالعا   مالعا تمیق   تمیق لدم   لدم نیمه   نیمه ))   PD985PD985 لدم   لدم ارتیاه   ارتیاه لاتیجید   لاتیجید میس   میس یبیب   ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

1818

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

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

زا 60 ھحفص 18 
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تیالو 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 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم تیالو  ناتسرامیب  تهج  یداهنشیپ  حرط  هیارا  هارمه  هب   IPTV لماک یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ ارجا +  هنیزه  یرازفا + تخس  یدنمزاین  دروآرب 

1201095549000019 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دهشم یموب  تکرش  احیجرت  ماجنا  رد  عیرست  تهج  یمازلا -  لحم  زا  دیدزاب  - 
یگنهامه تهج   09354977177 ددرگ -  هیارا  هموزر  هارمه  هب  یداهنشیپ  حرط 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09354977177 تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1277-PHD-15398 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  رتویپماک و  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

IPTVIPTV  لماک لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 2020
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1275-PHD-15397 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ  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

نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1511839 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/9/30   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  برغ  لامش و  هقطنم   - IT تساوخرد یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم  اب   RF Module یزادنا هار  بصن و  - 

تاقلعتم  اب   Base Band Module یزادنا هار  بصن و  - 
رتمیتناس یلا 60  شید 30  اب  ویدار  یزادنا  هار  بصن و  - 
رتمیتناس یلا 120  شید 90  اب  ویدار  یزادنا  هار  بصن و  - 

رتمیتناس شید 180  اب  ویدار  یزادنا  هار  بصن و  - 
یرطاب هیذغت و  کار  یزادنا  هار  بصن و  - 

لیابوم  نتنآ  بصن  - 
ناتسا رابنا  هب  لیوحت  نتنآ و  ردیف و  اب  هیذغت  کار  کار BTS Ultra و  یروآ  عمج  - 

ناتسا رابنا  هب  لیوحت  یثلثم و  یروآ  عمج  - 
( ایکون یواوه و   ) مراهچ روتکس  یزادنا  هار  بصن و  - 

نتنآ لکد  یور  رب  میدق  تازیهجت  ییاجباج  تاقلعتم و  هارمه  هب  لکد  یور  رب  نتنآ  عافترا  شیازفا  - 
ناتسا رابنا  هب  لیوحت  لیابوم و  نتنآ  یروآ  عمج  - 

.تسا راکنامیپ  هدهعب  دابآ  لالج  رابنا  هب  تیاس  زا  یتشگرب  تازیهجت  تشگرب  تیاس و  هب  ناتسا  رابنا  زا  لقن  لمح و   :: 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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

-- تاقلعتم   تاقلعتم اباب     Base Band ModuleBase Band Module یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تاقلعتم   - - تاقلعتم اباب     RF ModuleRF Module یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن - - - - ITIT تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
...و ...و رتمیتناس   رتمیتناس   6060 یلا   یلا   3030 شید   شید اباب   ویدار   ویدار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 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

6072705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشماب  تسویپ و  لیاف  قبط  هکبش  چوس  ددع  هیهت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005607000002 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 - تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

 - ناگیار لاسرا  لحم -  برد  لیوحت  دشاب -  یتناراگ  یاراد  لوصحم  دشاب -  تسویپ  لیاف  قبط  تالوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943114 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  یدرگناهج -  لته  یوربور  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33787707-024  ، 33783701-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33783710-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیفرتنیا لوژام  تراک  ناونع : 

14013774 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لیاف لیاف تاصخشماب   تاصخشماب وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هکبش   هکبش چوس   چوس ددع   ددع   55 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

سیفرتنیا سیفرتنیا لوژام   لوژام تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6073008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  تسا ) هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  الاک  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000052 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  همیب  لاسرا ، هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  الاک  هارمه  یتناراگ  هگرب  دشاب و  یتناراگ  یاراد  یلصا و  اهالاک 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب 
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاهخساپ  هب 

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 2525
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ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6073038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عقاو شریذپ  دروم  داهنشیپ  تسویپ  تسیل  اب  هدش  هئارا  یالاک  تریاغم  تروص  رد  ، تسویپ تسیل  قبط  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیمن

1101004163000074 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رحس یاشوک  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  گنینروک  یتراجت  مان   SP12-02R-S8 هتشر یرون 12  ربیف  تساک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

رد زاین  دروم  یاهالاک  قیقد  تاصخشم  ، تسا یمازلا   ( رادیرخ تساوخرد  دروم  تسیل  اب  هدش  هئارا  یاهالاک  قیبطت  تهج   ) روتکاف شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  مالعا  تسویپ  تسیل 

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

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

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6073046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  رد   ( تسویپ طیارش  قباطم   ) هدننکرارکت یاه  هاگتسیا  یدروم  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000190 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: 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 تساک   تساک ناونع : : ناونع 2626

هدننکرارکت هدننکرارکت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یدروم   یدروم تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  تمالس  همیب  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6073151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش هبعش  ناریا  همیب   LAN هکبش یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001381000007 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوعالاک و دازام  مالقا  دوجو  تروصرد  دش و  دهاوخ  هبساحم  هژورپ  مامتا  زا  سپ  یفرصم  تازیهجت  هیلک  ؛  هیلوا دروآرب  ندوب  یبیرقت  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  رسک  هژورپ  عمج  رس  زا  نآ  هنیزه 

 : یتسپ دک  ناریا ،  همیب  یزکرم  نامتخاس  رویرهش -  هارراهچ 17  هب  هدیسرن  یقرش -  یناقلاط  نابایخ  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414795331

31905080-058  ، 32245033-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245033-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیب همیب   LANLAN  هکبش هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

ههام ههام هیوست  33 هیوست سکایله   سکایله 1/21/2 ردیف   ردیف لباک   لباک وو   روتکناک   روتکناک رسود   رسود رپماج   رپماج وو   1/21/2 سکایله   سکایله وتکناک   وتکناک اباب   هارمه   هارمه لپیاد   لپیاد نیگیاه  44 نیگیاه نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سکایله ردیف 1/2 لباک  روتکناک و  رسود  رپماج  سکایله 1/2و  وتکناک  اب  هارمه  لپیاد  نیگیاه 4 نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 3

1101094840000217 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ طابترا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یب  ید  نیگیاه 6  لدم   MHz 136-174 سناکرف یزکرم  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
F.C.C.C یتراجت مان   BTS ای نتنآ  ردیف و  نیب  طبار  دربراک   in 2\1 لبیسکلف رپوس  لباک  عون   m 6 لوط یگدام  یرن و  یاهروتکناک  اب  میقتسم  رپماج  الاک :  مان 

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

طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HC هدنزاس عجرم   HC یتراجت مان   PL لدم یرن 1\2  سکایله  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
عجرم یرتم  هرقرق   mm 0/2 رطق هتشر 1  دادعت   PVC شکور سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   RG58/U لایسکاوک یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 
رتم 40 دادعت : 

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

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.ددرگ و  یم  لاطبا  یلاعبانج  تساوخرد  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلام روشک  تخاس  ( یرتاب هریگ  ، نتنآ ، یزیمور رژراش  ، یمویتیل یرتاب  ) درادناتسا تاقلعتم  هارمه  یتسد  میسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PD1400 لدم الروتوم  یگمه  یزیمور  رژراش  یتسد و  میسیب  نتنآ 

1101094840000218 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   DP1400 لدم یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان  یتسد  میسیب   NAD6502 لدم هعطق  نتنآ  الاک :  مان 

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

تاطابترا هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   PMTN4025A لدم  mA 900 نایرج تدش   V 18 ژاتلو یتارباخم  میسیب  هاگتسد  رژراش  الاک :  مان 
انرو نیپساک 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.ددرگ و  یم  لاطبا  یلاعبانج  تساوخرد  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رژراش رژراش وو   یتسد   یتسد میسیب   میسیب نتنآ   نتنآ یرتاب -) -) یرتاب هریگ   هریگ ،، نتنآ نتنآ ،، یزیمور یزیمور رژراش   رژراش ،، یمویتیل یمویتیل یرتاب   یرتاب )) درادناتسا درادناتسا تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه یتسد   یتسد میسیب   میسیب ناونع : : ناونع
PD1400PD1400 لدم لدم الروتوم   الروتوم یگمه   یگمه یزیمور   یزیمور

3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6073203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقلح کنارت و 2  هخاش  هکبش Legrand - cat5 sftp و 20  لباک  رتم  هکبش Legrand - cat6 sftp و 500  لباک  رتم   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرمن 11 یسکلف  هلول 

1201001142000016 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هرمن 11 یسکلف  هلول  هقلح  کنارت و 2  هخاش  هکبش Legrand - cat5 sftp و 20  لباک  رتم  هکبش Legrand - cat6 sftp و 500  لباک  رتم   500 - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421747-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلول هلول هقلح   هقلح   22 وو   کنارت   کنارت هخاش   هخاش   2 020 وو     Legrand -  cat5 sftpLegrand -  cat5 sftp هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   500500 وو     Legrand -  cat6  sftpLegrand -  cat6  sftp هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   500500 ناونع : : ناونع
111 1 هرمن   هرمن یسکلف   یسکلف

3131
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رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدازآ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحم  رد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( د  ) دنب هرصبت 15  یلخاد -  تارابتعا  لحم  زا  )

1101093536000050 زاین :  هرامش 
رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1402/10/21 زاین :  خیرات 
رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4961675138 یتسپ :  دک  رهشدازآ ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  رهش ،  دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35729922-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35722672-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم زازا   )) رهشدازآ   رهشدازآ ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحم   هدودحم ردرد   یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب دنمشوه   دنمشوه ولبات   ولبات بصن   بصن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(((( دد  ) ) دنب دنب   1515 هرصبت   هرصبت یلخاد -  -  یلخاد تارابتعا   تارابتعا

3232
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6073076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 42360001 بآ 42355002  کارتشا  هرامش  هاشنامرک  رهش  بالضاف  بآ و  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000357 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JP1210P لدم  17/5x13/5 cm داعبا یمومع  دربراک  برد  کالپ  لاتیجید  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 4,999 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 09183596904 هتفرگ  سامت  یتوقای  یاقا  اب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
دشاب یمیزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یمومع یمومع دربراک   دربراک برد   برد کالپ   کالپ لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 3333
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: یاهگنر هب  و - ....  - 4 رون : دورو  هیواز  هجرد و  دید 0/2  هیواز  تاصخشم - : اب  عبرم  رتم  رادقم 1.060.2  هب  هلاس  یروبنز 10  هنال  گنربش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و یبآ -  زبس ، زمرق ، درز ، دیفس ،

هلاس یروبنز 10  هنال  گنربش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101005140000281 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو  1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروبنز یروبنز هنال   هنال گنربش   گنربش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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اکن یرادرهش   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093397000062 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  اکن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4841717161 یتسپ :  دک  اکن ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  یرادرهش -  نابایخ  بالقنا -  نابایخ  اکن -  ناردنزام -  اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723010-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34725636-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسب و یرتم و  هیاپ 3 اب  هارمه  رتم  یلیم  تماخض 1 هلاس  گنربش 10 بسچرب  یا  هروک  گنر  یرهش  رباعم  مان  ولبات  ددع  300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هطوبرم یاه  هرهم  چیپ و 

1101094840000216 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سوط ظفاحم  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   33x80 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

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

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.ددرگ و  یم  لاطبا  یلاعبانج  تساوخرد  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 3535

هزیناولاگ هزیناولاگ قرو   قرو سنج   سنج یرهش   یرهش رباعم   رباعم یناسر   یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3636
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6073087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000049 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 50 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبیرقت ژارتم  .دوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دادرارق  یط  یعامتجا و ...  نیمات  همیب  یاصافم  لقن و  لمح و  زا  معا  یبناج  یاه  هنیزه  ریاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تیریدم  رد  دوجوم  ییارجا  یاه  هشقن  تازج  دادرارق و  دافم  هعلاطم  لحم ، زا  دیدزاب  هدوب و 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: 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 بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامت هب  هارمه  ددرت  تهج  تشگنارثا  ناوختراک و  یاراد  ( لخاد هب  لخاد   ) کیتاموتا 2.07*1.49 هجرد 1  ییوشک  رد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ...( لقن و لمح و  یزادنا و  هار  بصن و  ) اه هنیزه 

1101003366000074 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

همیمض ینف  تاصخشم  هموزر و  ، روتکاف شیپ  (. اه هنیزه  مامت  اب  ) دوش مالعا  لک  تمیق  هناماس  رد.یبتک  شورف  زا  سپ  تامدخ  تنامض و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرخ 1404.  26 .دیسر رس  (. ازخا 101 ) یمالسا هنازخ  دانسا  : هیوست هوحن  .03132617110 تسیمازلا لحم  تیور.دوش  مالعتسا 

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مامت مامت هبهب   هارمه   هارمه ددرت   ددرت تهج   تهج تشگنارثا   تشگنارثا وو   ناوختراک   ناوختراک یاراد   یاراد (( لخاد لخاد هبهب   لخاد   لخاد  ) ) 1 .491 .49** 2 .072 کیتاموتا  07. کیتاموتا   11 هجرد   هجرد ییوشک   ییوشک ردرد   ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
 ...(  ...( وو لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن )) اهاه هنیزه   هنیزه

3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  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 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

6072171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  طرش 5  دیق و  یب  تنامض  لاس  3- تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  هاگتسد   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004658000049 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وتکادام ناگرزاب  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   SCD SEIRIES لدم  dome camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  ًافرص   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: 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

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6072373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000748 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یهایس 09378906106 سدنهم  یرابتعا -  تخادرپ  تسویپ -  اب  ربارب  تساوخرد  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125531-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6072589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000751 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ظاحل  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یهایس 09378906106/ سدنهم  اب  ینف  هیدات  / رابنا برد  لیوحت  / یرابتعا دیرخ   / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125531-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: 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

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: 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 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

6072870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000112 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کنویکسا یطابترا  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   B45ST80A لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ نایمیرک اب 01731578413  رتشیب  تاعالطا  تهج  کناب /  ینف  سانشراک  دات  دروم   KDT- KL b75xl50a8mp لدم هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / تسیمازلا هدننک  نیمات  ندوب  یموب  اتفا و  زوجم  هئارا  تسا / .  راتخم  هدننک  نیمات  لوبق  ای  در  رد  کناب  تسیمازلا /  روتکاف  شیپ  لاسرا 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4141

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: 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 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

6072872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  ددرگ   ( هبساحم زین  بصن  ترجا و  هنیزه  یلصا ( لیرپ   ( نژیو سا  لدم ( ناتسرامیب  یارب  هتسب  رادم  نرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  ماجنا  بصن  یارب  شک  لباک  لحم 75 %

1101090426000084 زاین :  هرامش 
درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: 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

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6072896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000752 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دوش ظاحل  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یهایس 09378906106/ سدنهم  اب  ینف  هیدات  / رابنا برد  لیوحت  / یرابتعا دیرخ   / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125531-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: 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

ردرد لیوحت   لیوحت ددرگ   ددرگ  ( ( هبساحم هبساحم زین   زین بصن   بصن وو   ترجا   ترجا هنیزه   هنیزه یلصا ( ( یلصا لیرپ   لیرپ  ( ( نژیو نژیو ساسا   لدم ( ( لدم ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب هتسب   هتسب رادم   رادم نرود   نرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش ماجنا   ماجنا بصن   بصن یارب   یارب شکشک   لباک   لباک % % 7575 لحم   لحم

4343

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4444

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097485000001 زاین :  هرامش 

یرون قاردب  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دابآ یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسبرادم نیبرود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4948116583 یتسپ :  دک  یرون ،  قاردب  یاتسور  یزکرم ، شخب  دابآ ، یلع  ناتسرهش  ناتسلگ ، ناتسا  دابآ ،  یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34200838-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34200838-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6073231 مالعا  متسیس  یزاس  هنیهب  ءارجا و  هحفص 6)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

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 " ) " ) 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 " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6072386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید یاه  هیاپ  اه و  یروسسکا  تاقلعتم و  هیلک  اب  لارتناس  روتینام  هاگتسد  کی  هارمه  هب  هاگتسد  دیاسدب 10  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050160000285 زاین :  هرامش 

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.دشاب یم  ههام   2 تخادرپ  . هتشادروکذم تیاسردارالاک  نیا  عیزوت  یگدنیامنو  هدش  تبث   imed تیاسرد هدنشورف.تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشادالاک  تلاصا  بسچربددرگ  تسویپ  روتکافشیپ.دشاب  یناریاالاکدوشرکذدنرب  .تسا و  هدنشورفاب  ناتسرامیبرابنااتالاک  لاسرا 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340043-081  ، 33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: 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

تاقلعتم و6072386 هیلک  اب  لارتناس  روتینام  هاگتسد  کی  هارمه  هب  هاگتسد  دیاسدب 10  روتینام 
یراوید یاه  هیاپ  اه و  یروسسکا 

هحفص 38) سسکا  ( سسکا

(( 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

6072290( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود   ) کیفارت لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 7)دیرخ و  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

ناوختراک و6073211 یاراد  ( لخاد هب  لخاد   ) کیتاموتا 2.07*1.49 هجرد 1  ییوشک  رد  ددع  کی 
 ...( لقن و لمح و  یزادنا و  هار  بصن و  ) اه هنیزه  مامت  هب  هارمه  ددرت  تهج  تشگنارثا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 32) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یراوید یراوید یاه   یاه هیاپ   هیاپ وو   اهاه   یروسسکا   یروسسکا وو   تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   لارتناس   لارتناس روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد   هاگتسد   1010 دیاسدب   دیاسدب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناکدرا ییایض  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 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تروصب  تاداهنشیپ  یمامت.تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  دض  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  یزادنا  هار  بصن و 

1101030692000399 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اناداپآ برد  ناراهم  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپآ  برد  ناراهم  نمیا  هدنزاس  عجرم   Toos M لدم  220x120 cm زیاس یدالوف  سنج  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 46 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  یلیمکت  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکاف6072139 شیپ  تروصب  تاداهنشیپ  یمامت.تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  دض  برد  بصن  دیرخ و 
ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

بآ6072376 عبنم  بصن  قیرح و  ملعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 14)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6072457 افطا  هحفص 14)هکبش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6073023 نالعا  متسیس  ییارجا  تایلمع  ماجنا  هحفص 6)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا6073090 متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  هلاسکی  دادرارق  میظنت  تسا .  هباشم  دکناریا 
تسویپ دادرارق  قبط   FM200 قیرح

هحفص 14) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6073231 مالعا  متسیس  یزاس  هنیهب  ءارجا و  هحفص 6)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هنیزه.ددرگ هنیزه.ددرگ یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تروصب   تروصب تاداهنشیپ   تاداهنشیپ یمامت.تسویپ   یمامت.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ دیق   دیق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن
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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 " ) " ) 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

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

قیرح6073233 افطا  هحفص 14)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا سا  ما  نیبرود  ریواصت  رگشیامن  3432 و  ریواصت طبض  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا ساسا   ماما   نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت رگشیامن   رگشیامن وو     34323432 ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848
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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 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6073020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  رد  هدش  جرد  تاقلعتم  هارمه  هب   AT95 لدم  ARA-TECH سناکرف یتلوم  سا  یپ  یج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) 
1101091592001132 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  ( تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

هتسب6072171 رادم  هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6072290( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود   ) کیفارت لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 7)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا6072336 سا  ما  نیبرود  ریواصت  رگشیامن  3432 و  ریواصت طبض  هحفص 8)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6072373 هتسبرادم و  هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6072589 رادم  هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6072870 هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یمیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   ( ( تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     AT95AT95 لدم   لدم   ARA-TECHARA-TECH  سناکرف سناکرف یتلوم   یتلوم ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب
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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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ترجا و6072872 هنیزه  یلصا ( لیرپ   ( نژیو سا  لدم ( ناتسرامیب  یارب  هتسب  رادم  نرود  دیرخ 
تسا هدش  ماجنا  بصن  یارب  شک  لباک  لحم 75 % رد  لیوحت  ددرگ   ( هبساحم زین  بصن 

هحفص 33) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6072896 رادم  هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6073020 هدش  جرد  تاقلعتم  هارمه  هب   AT95 لدم  ARA-TECH سناکرف یتلوم  سا  یپ  یج 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل 

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6073215 نیبرود  بصن  هحفص 33)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6072331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ زا  یروضح  دیدزاب  دشاب و  یم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  یزلف  یاهودنک  هندب  یزاسزاب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا 

1101091319000138 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 7 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هژورپ  زا  یروضح  دیدزاب  دشاب و  یم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  یزلف  یاهودنک  هندب  یزاسزاب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزلف6072331 یاهودنک  هندب  هحفص 42)یزاسزاب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزلف یزلف یاهودنک   یاهودنک هندب   هندب یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 5050
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6072442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلت  رورس  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
****** دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101005896000076 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هناماسرد  یراذگراب  یتسویپ و  مالعتسا  مرف  ندومن  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلت  رورس  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
****** دشابیم هباشم  دک  ناریا 

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

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم یارب   یارب نفلت   نفلت رورس   رورس متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6072715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رویط هژیو  کیژلب  سکیرتون  دصرد  دیارلک 60  نیلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000478 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزوریپ رجف  رورس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   CHOLINE CHLORIDE یتراجت مان   kg 10 هسیک یکاروخ  ردوپ  دیارلک  نیلوک  الاک :  مان 

هسیک 1,000 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا مرف  نیا  ندرک  رپ  یراذگ  تمیق  کالم  دشاب و  یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تارباخم6072442 یارب  نفلت  رورس  هحفص 42)متسیس  رورس  ( رورس

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

رویط6072715 هژیو  کیژلب  سکیرتون  دصرد  دیارلک 60  هحفص 42)نیلوک  رورس  ( رورس

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

6073077plc ge FANUC CABLE SERIES90-30  ( یطابترا لباک  ددع ( کی  دادعت 
PLC GE FANUC SOFTWEAR SERIES 90- رازفا مرن  ددع  کی  دادعت  IC690USB901

30

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رویط رویط هژیو   هژیو کیژلب   کیژلب سکیرتون   سکیرتون دصرد   دصرد   6060 دیارلک   دیارلک نیلوک   نیلوک ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هب  لاصتا  etco2-fico2-rr یاهرتمارپ یریگ  هزادنارامیب  یسفنت  ریسم  رد  میقتسم  یریگ  رارق  تهج  فارگونپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
spo2 نشنتسکا ددع  کیددع  16 دادعت تداعس  گنیروتینام 

1101092100000981 زاین :  هرامش 
تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زیناپ نیاس  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   PHASEIN یتراجت مان   FX7 یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   main فارگ ونپک  دربراک  یکیرتکلا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 6

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

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

6072592etco2- یاهرتمارپ یریگ  هزادنارامیب  یسفنت  ریسم  رد  میقتسم  یریگ  رارق  تهج  فارگونپک 
spo2 نشنتسکا ددع  کیددع  16 دادعت تداعس  گنیروتینام  هاگتسد  هب  لاصتا  fico2-rr

هحفص 45) روسنس  ( روسنس

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

هاگتسد هاگتسد هبهب   لاصتا   لاصتا etco2 - fico2 - rretco2 - fico2 - rr یاهرتمارپ   یاهرتمارپ یریگ   یریگ هزادنارامیب   هزادنارامیب یسفنت   یسفنت ریسم   ریسم ردرد   میقتسم   میقتسم یریگ   یریگ رارق   رارق تهج   تهج فارگونپک   فارگونپک ناونع : : ناونع
spo2spo2 نشنتسکا نشنتسکا ددع   ددع کیددع   کیددع 1616 دادعت دادعت تداعس   تداعس گنیروتینام   گنیروتینام

5353
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

151870 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151870 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس یتیمیسکارپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/05 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

زاساوه زاساوه جیکپ   جیکپ هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 60 ھحفص 46 
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تسویپ یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قبط  زاساوه  جیکپ  هب  طوبرم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005343 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CHAMPION هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CHAMPION یتراجت مان   R70 A یتعنص اوه  روسرپمک  یا  هشیش  سالگ  تیاس  الاک :  مان 
رتسگ دنورا  کاپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

یشیورد سابع  هدننک  هضرع  عجرم   Dongfeng T375 نویماک روتوم  هناورپ  همست  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 360 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.83 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.86 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

رتسگ هنوم  هدننک  هضرع  عجرم   LONG TERM یتراجت مان   BITZER لدم یتعنص  هناخدرس  نغور  هدننکادج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   DBK لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یلونرب هدننک  هضرع  عجرم   SUPCO یتراجت مان  زاساوه  هاگتسد  دربراک   in 5/8 سالگ تیاس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

لزان ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   KIRLOSKAR PNEUMATIC CO LTD هدنزاس عجرم   KCX6 لدم ینوتسیپ  روسرپمک  هعطق  سالگ  تیاس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  یهاوگ  هئارا.دشابیم  اضاقت 0110534  هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

چیئوس6072305 یتیمیسکارپ  هحفص 45)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

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

زا 60 ھحفص 47 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زاساوه6072495 جیکپ  هب  طوبرم  هحفص 45)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6073032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رفیر ریغ  دنبکآ و  ، لصا ) یرون ربیف  هب  لاصتا  تیلباق  اب   POE 2960 وکسیس تروپ  چوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001325000046 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( رفیر ریغ  دنبکآ و  ، لصا  ) یرون ربیف  هب  لاصتا  تیلباق  اب   POE 2960 وکسیس تروپ  چوس 24  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ریاس  تسویپ  هب  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  نودب  اهتکرش  طسوت  هدش  هیارا  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134916593 یتسپ :  دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  یلمکناب  بعش  روما  هرادا  ادهش -  نادیم  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265999-041  ، 35231362-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230555-041 :: 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

لیاف6072705 تاصخشماب  تسویپ و  لیاف  قبط  هکبش  چوس  ددع  هحفص 17)هیهت 5  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6073032 ربیف  هب  لاصتا  تیلباق  اب   POE 2960 وکسیس تروپ  هحفص 48)چوس 24  چوس  ( چوس

یرون یرون ربیف   ربیف هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب     POE 2960POE 2960 وکسیس   وکسیس تروپ   تروپ چوس  2424   چوس ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 60 ھحفص 48 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوا تبون  هداس  یبایزرا  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0046 :: م ک /  یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش یهگآ  مود  تبون  راشتنا  نامز  زا  تیاس  زا   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14:30 

زاغآرس  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15:30   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072656 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

برخم  ریغ  یاهنومزآ  تازلف و  یگدروخ  خرن  شیاپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنلب  درب  کینوسارتلآ  یسیطانغم و  راش  تشن  یتوصارف  یراگنوترپ ،  ) برخم ریغ  یاه  نومزآ  تازلف و  یگدروخ  خرن  شیاپ  تامدخ  ماجنا 

یسمش  لاس  کی  نآ  ماجنا  تدم  نوراک و  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  هدودحم  رد  تامدخ  یارجا  لحم 
لایر دروآرب 43.697.011.000 

یژرنا هتشر  یاراد  نارگ  هصقانم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر دانسا 840.000  دیرخ  غلبم  لایر -  نیمضت 2.185.000.000  غلبم  یمتا -  یژرنا  نامزاس  زا  یا  هتسه  یژرنا  شیارگ 

اهدادرارق یقوقح و  روما  فکمه  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.KOGPC.NISOC.IR

:: 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

برخم6072656 ریغ  یاهنومزآ  تازلف و  یگدروخ  خرن  شیاپ  تامدخ  هحفص 49)ماجنا  توص  ( توص

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

برخم برخم ریغ   ریغ یاهنومزآ   یاهنومزآ وو   تازلف   تازلف یگدروخ   یگدروخ خرن   خرن شیاپ   شیاپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 60 ھحفص 49 
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000139 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  3 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزهدشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر کتکت   گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 60 ھحفص 50 
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تیالو 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 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

6072174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  امتح  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ  تسویپ -  لیاف  قباطم  لماک  هنایار  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میس اب  سوم  دروبیک و  تس  فیدر 3 
1101095549000507 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green MD121 لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

یناطلس رسای  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   Kb8000x لدم میس  یب  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس میظنت  ینف و  دات  زا  دعب  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لبمسا  هدننک -  نیمات  اب  زکرم  رادرابنا  هب  لیوحت  لاسرا و  هنیزه 

تسویپ لیاف  تاحیضوت  قباطم  یتکرش -  یلصا  ربتعم  یتناراگ  یاراد 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5959
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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هبیزادنا  هار  لیوحت و  ههام  راهچ  هیوست  تسویپ  لیاف  قبط  یطایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000473000051 زاین :  هرامش 

یبتجم ع نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هبیزادنا  هار  لیوحت و  ههام  راهچ  هیوست  تسویپ  لیاف  قبط  یطایح  مئالع  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331754568 یتسپ :  دک  یرهطم ،  نابایخ  دابارظن  زربلا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45355953-026  ، 45364230-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45358204-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  یتایح / مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000924 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   zagros S لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  یتایح / مئالع  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبیزادنا   هبیزادنا هار   هار وو   لیوحت   لیوحت ههام   ههام راهچ   راهچ هیوست   هیوست تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یطایح   یطایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6060

*** *** یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت یتایح / / یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6161
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکاب ریز  دروم 5   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   ) یتسویپ تسیل  هب  هعجارم  یتسویپ -- تسیل  قبط  یرادا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- روتینام هن  دشاب  یم 

1101005934000961 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  بسانت  ناسنا  شورهب  ناحارط  هدنزاس  عجرم   FITERGO یتراجت مان  کیمونوگرا  لدم  هنایار  دیلک  هحفص  سوام و  یجنرآ  ریز  دپ  الاک :  مان 
بسانت ناسنا  شورهب  ناحارط 

ددع 46 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

وکیترآ یتراجت  مان  لدم 201  زلف  مرچ و  سنج  راد  کج  نادرگ  یدنمراک  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ارآ حتف  هدننک  هضرع  عجرم   FATH یتراجت مان   Spine Fit تارقف نوتس  ظفاحم  یلدنص  یتشپ  الاک :  مان 

ددع 41 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

تعنص دیلوت  ورشیپ  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   MP یکیتسالپ سنج   A17-0041 ییاپریز هاگ  هیکت  الاک :  مان 
ددع 85 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   W1943S لدم  in 18/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شسرپ تهج  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیاب  یلاسرا  یالاک  - دشاب یم  مالعتسا  هنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163080496 یرون سدنهم  اب  ییامنهارو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ییاپریز - - ییاپریز هاگ   هاگ هیکت   هیکت تارقف - - تارقف نوتس   نوتس ظفاحم   ظفاحم یلدنص   یلدنص یتشپ   یتشپ -- کیمونوگرا کیمونوگرا لدم   لدم هنایار   هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   سوام   سوام یجنرآ   یجنرآ ریز   ریز دپدپ   ناونع : : ناونع
inin   18/518/5 زیاس   زیاس   LCDLCD
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ هکدشابیم  تسویپ  ینف  لودج  قبطزایندروم  یالاک   . تسا هباشمدکناریا.یکشزپدربراکرامیب  یتایح  مئالعروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  هناماس  تسویپ  اضماورهم  ، لیمکتزا

1101090979000460 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هکدشاب  یم  تسویپ  ینف  لودج  تاصخشم  قبطزایندروم  یالاکو  تسا  هباشمدکناریا.یکشزپدربراکرامیب  یتایح  مئالعروتینام  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.ددرگ  یرازگراب  هناماس  تسویپ  اضماورهم  ، لیمکتزا

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم   ssd- رواپ - روتینام - سیک - سوام - دروبیک  - رگپاچ رادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004170000014 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمالغ هرهز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یپ  چا  یتراجت  مان  لدم 2055  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  اب  قباطم   ssd- رواپ - روتینام - سیک - سوام - دروبیک  - رگپاچ رادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یتسرپرس  نکسم  کناب  - نارمچدیهش نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591777311

33232169-074  ، 33235976-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235975-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم   ssdssd-- رواپ رواپ -- روتینام روتینام -- سیک سیک -- سوام سوام -- دروبیک دروبیک  - - رگپاچ رگپاچ رادیرخ   رادیرخ ناونع : : ناونع 6464
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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 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6072924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتینام ) ریز   ) روتینام زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف تقد  تسویپ  هب 

1101092288004791 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تقیقح یچباتک  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  لدم 801  یزیمور  یرادا  یروتینام  ریز  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  هدهعرب  هنومن  تدوع  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهعرب  هیلختو  یرادهگنو  لمح  هنیزه 

زاوها تفن  تکرش  لیوحت  لحم 
تسیمازلا یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24502-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یروتینام یروتینام ریز   ریز  ) ) روتینام روتینام زیم   زیم ناونع : : ناونع 6565
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6073099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون 226ND لدم Gplus روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرابتعا  تروص 

1201096123000006 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون 226ND لدم Gplus روتینام - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  220 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون 226ND لدم Gplus روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص هبهب   هیوست   هیوست انمض   انمض هام   هام   1818 یتناراگ   یتناراگ وو   IPsIPs لنپ   لنپ اباب     hdmihdmi تروپ   تروپ هبهب   زهجم   زهجم چنیا   چنیا 2222 زیاس   زیاس LEDLED عون عون 226226 NDND  لدم لدم GplusGplus روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یرابتعا   یرابتعا

6666
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یرازگربخ یهاگشناد  داهج  یربخ  یگنهرف  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا نایوجشناد 

نارهت 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

6073141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل تسویپ  قبط  روتینام  ددع  لماک و 1  سیک  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050219000025 زاین :  هرامش 

ناریا نایوجشناد  یرازگربخ  یهاگشناد  داهج  یربخ  یگنهرف  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرباج  09354259995 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1315795811 یتسپ :  دک   ، 25 کالپ یرظن  دیحو  دیهش  نابایخ  - یبونج نیطسلف  نابایخ  - یمالسا بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61972233-021  ، 61972212-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66483633-021 :: 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

گنر6072156 کت  گنیروتینام  هحفص 49)رگشیامن  روتینام  ( روتینام

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

لماک6072174 هنایار  هحفص 49)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

هدهع6072264 هبیزادنا  هار  لیوحت و  ههام  راهچ  هیوست  تسویپ  لیاف  قبط  یطایح  مئالع  روتینام 
هدنشورف

هحفص 49) روتینام  ( روتینام

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

6072273*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  یتایح / مئالع  هحفص 49)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

نوتس6072312 ظفاحم  یلدنص  یتشپ  - کیمونوگرا لدم  هنایار  دیلک  هحفص  سوام و  یجنرآ  ریز  دپ 
in 18/5 زیاس  LCD روتینام ییاپریز - هاگ  هیکت  تارقف -

هحفص 49) روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم و6072386 هیلک  اب  لارتناس  روتینام  هاگتسد  کی  هارمه  هب  هاگتسد  دیاسدب 10  روتینام 
یراوید یاه  هیاپ  اه و  یروسسکا 

هحفص 38) سسکا  ( سسکا

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

6072592etco2- یاهرتمارپ یریگ  هزادنارامیب  یسفنت  ریسم  رد  میقتسم  یریگ  رارق  تهج  فارگونپک 
spo2 نشنتسکا ددع  کیددع  16 دادعت تداعس  گنیروتینام  هاگتسد  هب  لاصتا  fico2-rr

هحفص 45) روسنس  ( روسنس

تسیل تسیل تسویپ   تسویپ قبط   قبط روتینام   روتینام ددع   ددع   11 وو   لماک   لماک سیک   سیک ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 6767
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6072723 دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 49)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6072875 تسیل  اب  قباطم   ssd- رواپ - روتینام - سیک - سوام - دروبیک  - رگپاچ هحفص 49)رادیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6072924( یروتینام ریز   ) روتینام هحفص 49)زیم  روتینام  ( روتینام

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

لنپ IPsو6073099 اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون 226ND لدم Gplus روتینام
دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18 

هحفص 49) روتینام  ( روتینام

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

تسیل6073141 تسویپ  قبط  روتینام  ددع  لماک و 1  سیک  ددع  هحفص 49)1  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

تاقلعتم6072373 هتسبرادم و  هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6072870 هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6073215 نیبرود  بصن  هحفص 33)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6072704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( درب یک  سوام  ، سیک ، روتینوم  ) تاقلعتم اب  یصخش  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000205 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

6072704( درب یک  سوام  ، سیک ، روتینوم  ) تاقلعتم اب  یصخش  هحفص 58)هنایار  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

6072210IPTV لماک هحفص 17)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6073036Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum سوریو هحفص 8)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6073077plc ge FANUC CABLE SERIES90-30  ( یطابترا لباک  ددع ( کی  دادعت 
PLC GE FANUC SOFTWEAR SERIES 90- رازفا مرن  ددع  کی  دادعت  IC690USB901

30

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6073192 مرن  بصن  اب  هارمه  Inginia لدم سپیلیف  نرب  MRI هاگتسد  ADMIN سیک ریمعت 
تیریدم

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( درب درب یکیک   سوام   سوام ،، سیک سیک ،، روتینوم روتینوم  ) ) تاقلعتم تاقلعتم اباب   یصخش   یصخش هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 6868
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(( 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

یقرب6073087 هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 32) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

6072290( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود   ) کیفارت لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 7)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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