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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشکی  2727   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,570هکس , 000143,570 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,09086 , 090

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   136هکس , 040 , 000136 , 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,4002 12 سیئوس400, سیئوس کنارف   328,900328کنارف ,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,300 , 00081 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع238,700238,700رالد ناتسبرع لایر   84,26084,260لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,420 , 00051 ,420 , وروی000 316وروی ,670316 ژورن670, ژورن نورک   31نورک , 10031 , 100

رایع رایع   1818 یالط   ,13یالط 1 15 , 00013, 1 15 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   361دنوپ ,290361 نپاژ290, نپاژ نینی   دصکی   222دصکی ,200222 ,200

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 105105))

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 24  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هورق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005122000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705261 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  هب  تاعالطا  دورو  ودابهپ  طسوت  هدش  دیلوت  هشقن  یناسرزورب  رهش و  کالما  یزیمم  GIS READY و  هشقن ،  هیهت  ییاوه ،  یرادربسکع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاسون  یزیممم و 

ناتسدرک  ناتسا  هورق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدش دیلوت  هشقن  یناسرزورب  رهش و  کالما  یزیمم  GIS READY و  هشقن ،  هیهت  ییاوه ،  یرادربسکع   ) یزاسرهش یرادرب و  هشقن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یزاسون )  یزیممم و  رازفا  مرن  هب  تاعالطا  دورو  ودابهپ  طسوت 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

زور یارب 90  هورق  یرادرهش  تساوخرد  هب  انب  هدوب و  ربتعم  اهداهنشیپ  هئارا  خیرات  زا  زور   ( 90 تدم (  یارب  لقادح  یتسیاب  نیمضت  نیا  نیمضت :  تاحیضوت 
.دیامن  یمن  تخادرپ  هدنهدداهنشیپ  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  دیدمت  تباب  یا  هنیزه  هنوگچیه  امرفراک  .دشاب  دیدمت  لباق  رگید 

11:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدیعس دیهش  نابایخ  جیسب - نادیم   ، 6661836879 یتسپ :  دک  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( GISGIS هشقن هشقن هیهت   هیهت وو   رهش   رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم  ) ) هژورپ هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PKS-40130103 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  رخاات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز یلرتنک  تاعطق  اه و  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 820/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001097224000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  رنرواگ  لرتنک و  متسیس  ضیوعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

مود هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یلرتنک   یلرتنک تاعطق   تاعطق وو   اهاه   تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ راخب   راخب نیبروت   نیبروت رنرواگ   رنرواگ وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 33
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ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PKS-40130103 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز یلرتنک  تاعطق  اه و  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد  2765-2780  - 0583133 :: نفلت :: www.khpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704431 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   سار   - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام راک 12  ماجنا  تدم 

لایر دانسا 200.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمسای نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یلرتنک   یلرتنک تاعطق   تاعطق وو   اهاه   تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس 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 103 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/deawfcqk2u5uv?user=37505&ntc=5705121
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5705121?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wvfzjt2ww992r?user=37505&ntc=5704431
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5704431?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0149607 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا  یناشن و  شتآ  یاه  هاگتسد  هورگ : ینمیا -  مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رجف 2 یمیشورتپ  تکرش  الاک : لیوحت  لحم 

راک ماجنا  نسح  تنامض  ناونعب  یداهنشیپ  تمیق  دصرد   10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرمعم دمحم  دیرخ 582928  سانشراک   :: 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

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   45/100/000/000: دروارب ( 140120-85  ) یمثیم دیهش  هارگرزب  ینایمژویفر  یزاس  نمیا  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   300/000/000/000: دروارب یزکرم 86-20-1401  یرادرهش  هناخباتک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  - 2

لایر   20/500/000/000: دروارب داهج 87-20-1401  ات  یزاجح  دیهش  نابایخ  هاگشتا  نابایخ  وردنت  سوبوتا  ریسم  ثادحا  - 3
لایر  11/000/000/000 دروارب : ینیمخ 89-20-1401  ماما  لپ  یطاسبنا  یاهزرد  حالصا  -4

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارمچ رتکد  نابوتا  یادتبا  هواک  نابایخ  رد  عقاو  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://www.isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

-- هاگشتا هاگشتا نابایخ   نابایخ وردنت   وردنت سوبوتا   سوبوتا ریسم   ریسم ثادحا   ثادحا هناخباتک - - هناخباتک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا -- هارگرزب هارگرزب ینایمژویفر   ینایمژویفر یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
لپلپ یطاسبنا   یطاسبنا یاهزرد   یاهزرد حالصا   حالصا
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/008/ پ.ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تلهم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایاپ تکرش  یکلم  یاهروانش  تهج  ایرد  رد  اقب  قیرح و  ءافطا  ینمیا ، تازیهجت  یاه  همانیهاوگ  رودص  تست و  ژراش ، یسرزاب  تامدخ  هیلک  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایاپ گراخ و  هریزج  رد  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  طسوت  هرداص  یاه  لمعلاروتسد  اب  قباطم  زاین  دروم  یناشن  شتآ  ینمیا و  مالقا  نیمات  ناریا و  یتفن  یاه 

رهشهام  ردنب  یبونج و  سراپ  یزاگ  تاناعیم 
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
.دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر دروآرب 21.910.716.904 

لایر نیمضت 1.095.535.845   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  پ 11  متفه ) ناسین   ) یروس تجح  دیهش  دیفس خ  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نارهت خ   :: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir iotco.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shana.ir

:: 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  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاهروانش یاهروانش تهج   تهج ایرد   ایرد ردرد   اقب   اقب وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا ، ، ینمیا تازیهجت   تازیهجت یاه   یاه همانیهاوگ   همانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ژراش ، ، ژراش یسرزاب   یسرزاب تامدخ   تامدخ هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا نیمات   نیمات وو   تکرش   تکرش یکلم   یکلم
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005166000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705521 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب  هکبش  زاین  دروم  یلکد  نتنآ  عاونا  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیحالص دات  یاراد  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  یمامت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 800,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنهرف 28 و30 نیب  گنهرف  – راولب  وجشناد -  راولب  دهشم -  ، 9188986685 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سرگاز  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  هداس  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140118 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32138657-071 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5705261(GIS هشقن هیهت  رهش و  حطس  کالما  یزیمم   ) هژورپ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

میسیب میسیب هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم یلکد   یلکد نتنآ   نتنآ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001093897000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704928 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم  رگید  یکیفارت و  یسکوپا  بسچ  یربب ،  مشچ  رپاتسا ،  یا ،  هبرگ  مشچ  خیم ،  لگ  لیبق :  زا  یکیفارت  ینمیا و  مالقا  دیرخ 

نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاین دروم  مالقا  هیهت  هقباس  دوخ  یراک  هموزر  رد  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  راتساوخ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  ناگدنشورف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دنشاب هتشادار  یتلود  تارادا  ایاهیرادرهش  زا  یکی  یکیفارتهزوح 

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

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/10/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351633516 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

423-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14:15   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 13:15   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705265 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک   هبنش  زور   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  هئارا  نیبرود  اب  بسانم  کدی   Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  59/400/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/970/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده - -  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش - یرادرهش   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش 

1456  - یلخاد 209  32306918 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگید رگید وو   یکیفارت   یکیفارت یسکوپا   یسکوپا بسچ   بسچ یربب ،  ،  یربب مشچ   مشچ رپاتسا ،  ،  رپاتسا یایا ،  ،  هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ خیم ،  ،  خیم لگلگ   لیبق :  :  لیبق زازا   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاقلعتم تاقلعتم

111 1

BubbleBubble رواک   رواک هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005166000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705525 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 LED تاو غارچ 30  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیحالص دات  یاراد  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  یمامت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 800,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنهرف 28 و30 نیب  گنهرف  – راولب  وجشناد -  راولب  دهشم -  ، 9188986685 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار و یصصخت  گنیدله  ص )  ) ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هزاس هار  هسسوم  یزاسرهش ،

مق ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 16  یلا  خیرات 1401/06/27  زا   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705676 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/07/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 000+63  رتمولیک 275+01  جوم  هس  لیدراگ  دیرخ  هدنامیقاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشدهد هواتاپ  یلصا  هار  موس  هعطق  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  : هژورپ لحم 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر  - نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسدنهم ینف و  تیریدم  هقبط 4  کالپ 102 ، لک ، یرتسگداد  زا  دعب  یدباع ، دیهش  راولب  ناگدازآ ، نادیم  مق ،  :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  داگندرگ ، یاتسور  تشدهد  هواتاپ -  یلصا  هار  موس  هعطق  هژورپ  یزکرم  هاگراک 

9-02536625178  - یلخاد 119  02181444092 :: 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

LEDLED  تاو تاو   3030 غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

لیدراگ لیدراگ دیرخ   دیرخ هدنامیقاب   هدنامیقاب ناونع : : ناونع 1414

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

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردنه  ریمعت  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 10.011.736.331 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   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

5705265Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 10)دیرخ 50  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیردنه لیردنه ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ندعم تعنص و  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 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  PWKARA WEB ددرت لرتنک  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000167 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

رتشیب 27872121 تاعالطلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  مامت  ،و  تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب   SAORG یناریاریغ نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000096 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  بذاج  راگن  هدیا  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون یناریا  ریغ  نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هعسوت  دیلوت و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

بذاج راگن  هدیا  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  مامت  ،و  تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب   SAORG یناریاریغ نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هعسوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PWKARA WEBPWKARA WEB  ددرت ددرت لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1616

SAORGSAORG یناریاریغ   یناریاریغ نایوجشناد   نایوجشناد مان   مان تبث   تبث هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ددع  دیرخ 808  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090889000023 زاین :  هرامش 

مب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 808 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمشوه سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تالاوس  تباب  ههامکی و  تخادرپ  طیارش  هدننک و  نیمات  هدهع  رب  باهذ  بایا و  ای  لمح  هنیزه  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09131443009 سامت 

7661771967 یتسپ :  دک  مب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  تیاس  یئاجر  دیهش  راولب  نارادرس  نادیم  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344607-034  ، 44341120-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44340847-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5705202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتامآ ویدار  نومزآ  یکینورتکلا  هناماس  ندرک  ایهم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000039 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هرواشم 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا یهاوگ  هیارا  تکرش / طسوت  هدش  اضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هیارا  اهتسویپ و  تامدخ و  حرشرد  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02189661528/1535 ینف شخب  سامت  نفلت  یرتشم / شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هتشر  رازفا و  مرن  هتسر  رد  لقادح 6  هبتر  اب 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ددع   ددع   808808 دیرخ   دیرخ تهج   تهج هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1818

یروتامآ یروتامآ ویدار   ویدار نومزآ   نومزآ یکینورتکلا   یکینورتکلا هناماس   هناماس ندرک   ندرک ایهم   ایهم ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم   HPDS یزاس هریخذ  یاه  هناماس  یرادهگن  سیورس ، زا  معا  لماک  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000309 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPDSHPDS یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس زازا   معا   معا لماک   لماک ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

zabbix گیوتینام رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003141000007 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب   zabbix گیوتینام رازفا  مرن  - 

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

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  یرازگراب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  قوف  یالاک 

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکیت شیپ  هب  یتوص  ماغیپ  لیدبت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000069 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تساوخرد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

zabbixzabbix  گیوتینام گیوتینام رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2 12 1

تکیت تکیت شیپ   شیپ هبهب   یتوص   یتوص ماغیپ   ماغیپ لیدبت   لیدبت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  لاس 1401  مود  هام  شش  یارب  یزاجم  شزومآ  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایناریا درخ  نایوپهر 

1101000017000091 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایناریا درخ  نایوپهر  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  لاس 1401  مود  هام  شش  یارب  یزاجم  شزومآ  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  و  ددع )  560  ) تکلس یکسرپسک  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  ددع )  40  ) مومیتپآ رآ  ید  یا 

1101001099000599 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیترآ زادرپ  هداد  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  یکسرپسک  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   total space security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 600 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  مالعتسا  هدنرب.دشاب  یم  ههام   5 یدقن ، تروص  هب  تخادرپ  لباق  غلبم  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  هطوبرم  کناب  مان  یکناب و  یابش  هرامش  یداصتقا ، دک  ًامتح  یلاسرا  روتکاف  رد.ددرگ  یم  مالعا  یفیک  لرتنک  هتیمک  دیئات 

3813153111 یتسپ :  دک  یفجن ،  دیهش  نادیم  ییوضر  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32783100-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782660-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

تکلس تکلس یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم 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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ لاسرا  .هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  بعش  درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هدش  اضما  سیون 

1101001017000473 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

رگراک 2724- مناخ  علطم  سانشراک  .تسیمازلا  هتبثم  دانسا  یمسر و  همانزور  همانساسا ، ، هموزر ، روتکاف شیپ  ، دادرارق سیون  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64572720

 : یتسپ دک  کناب  ، یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش درکلمع   درکلمع گنیروتینام   گنیروتینام تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  طقف  تسویپ ) تاصخشم  قباطم   ) CADCAM هتفرشیپ یروآ  نف  اب  یفک  تخاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(soft ware  ) یحارط رازفا  مرن  شارت -  هاگتسد  ایرکنسا -  لماش 

1201005014000186 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

یتساوخرد یاهالاک  گولاتاک  ای  هنومن و  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  افطل  - 
.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هب  تسیاب  یم 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تس  1 دادعت : 

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

گولاتاک روتکاف ، شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  انمض.دامن  لصاح  سامت  نفلت 88201234  هرامش  اب  هطوبرم  گولاتاک  ای  هنومن و  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  کرادم  و 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( soft waresoft ware  ) ) یحارط یحارط رازفا   رازفا مرن   مرن شارت -  -  شارت هاگتسد   هاگتسد ایرکنسا -  -  ایرکنسا لماش   لماش   CADCAMCADCAM  هتفرشیپ هتفرشیپ یروآ   یروآ نفنف   اباب   یفک   یفک تخاس   تخاس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یجراخ یلخاد و  یناگرزاب   ) .ا.ا.ج نهآ  هار  تکرش  یناگرزاب  هچراپکی  هناماس  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000065 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: 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

یدالوف5705387 هندب  اه و  هلیم  یدالوف  مامت  ورهار  ود  یا  هلیم  دق  مامت  تیگ  ددع  هس  هحفص 46)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یجراخ یجراخ وو   یلخاد   یلخاد یناگرزاب   یناگرزاب )) یناگرزاب   یناگرزاب هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم  هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و 

1101092170000153 زاین :  هرامش 
مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و 

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2828
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم رود  هدننک  لرتنک  رترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000315 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
 LS رترونیا - 
زاف هس  یدورو 

4NO لدم
SVOO55IS7

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  ای 4410  یلخاد 4400  نفلت 02634915960  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتوم روتوم رود   رود هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک رترونیا   رترونیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) یتاسیسات مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642000969 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   6AV6647-0AA11-3AX0 لدم  SIATIC S7-1200 یریگ هزادنا  تظافح و  لرتنک  متسیس   PLC لنپ رگشیامن  الاک :  مان 
زربلا ییالط  یاههار  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS

ددع 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1   NS 0-1000 جنر  EC Sensor دنرب روسنس  ددع و  دادعت 2   DOP-107wv لدم اتلد  دنرب  PLC رگشیامن - ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029260-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3030
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هکبش  لباک  تباث و  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000138 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CA45EDC-15 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 314 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140006786 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5705126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناربج لبک  فیدر  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک وو   تباث   تباث هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3131

یناربج یناربج لبک   لبک فیدر   فیدر کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  گنیچاپسید  یزکرم و  رابنا  هعطق  ضیوعت  یناشن و  شتآ  یاه  لوسپک  ژراش  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000067 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هارمهب  هناماس  قیرط  زا  یراذگراب  تسویپ و  طیارش  تاصخشم و  ءاضما  رهم و  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لیمکتو  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  کرادم  دقاف  داهنشیپ  و 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تسپ  ندرک  وتارپا  نودب  تهج  رتیم  رواپ  هاگتسد  یزادنا 55  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000360 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 55 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نمات  هدهعهب  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچاپسید گنیچاپسید وو   یزکرم   یزکرم رابنا   رابنا هعطق   هعطق ضیوعت   ضیوعت وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

اهاه تسپ   تسپ ندرک   ندرک وتارپا   وتارپا نودب   نودب تهج   تهج رتیم   رتیم رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد   5555 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  زاف  کت  روتنک  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000125 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ رازفا  شجنس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  رازفا  شجنس  هدنزاس  عجرم   MT141 لدم سا  یپ  یج  اب  زاف  کت  قرب  روتنک  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ،  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف تقد  ار  الاک  هبزاین  خیرات  دوش (.  صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  افطل  .تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس قرب  یورین  دیلوت  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   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس هاگورین  زاین  دروم  نیبروت  هربیو  تعرس  یاه  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000151 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنهس هاگورین  زاین  دروم  نیبروت  هربیو  تعرس  یاه  تراک  دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متیآ  9 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنهس هاگورین  زاین  دروم  نیبروت  هربیو  تعرس  یاه  تراک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف زاف کتکت   روتنک   روتنک تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3535

نیبروت نیبروت هربیو   هربیو تعرس   تعرس یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SPEED REGULATOR  ) لزید روتیوچکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000881 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیهب کارا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ROTORK ACTUATOR یتراجت مان  لدم 02-50824  نایرج  لرتنک  ریش   SI/IQ یکیرتکلا درب  الاک :  مان 

ناینب
ددع 1 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138295-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

نایرج نایرج لرتنک   لرتنک ریش   ریش   S I /IQSI /IQ یکیرتکلا   یکیرتکلا درب   درب 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  یتایلام  روما  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 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  لودج و  حرش  هب  یتایلام  روما  لک  تارادا  یناشن  شتا  لوسپک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه 

یریما 09132208007 سدنهم   : یگنهامه
1101003543000150 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   EGO یتراجت مان   SPT-25 لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتا   شتا لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  قیرح  ءافطا  لوسپک  ددع  دادعت 387  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09121765582 دازرف یاقآ  اب  یگنهامه  تهج 

1101005345000052 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 387 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

- 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  دأت  - 5
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   110 2 حطس  1 هجرد )

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  رابنا  تهج  ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود  قیرح و  مالعا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003103000097 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   110   2 حطس   1 هجرد  ) سراف ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق و داهنشیپ  گرب  مرف  لیمکت  شریذپ ، یارب  رابتعا  کالم  دشاب و  هباشم  تسا  نکمم   " دک ناریا   " و داتس " هناماس   " رد هدش  هئارا  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  در  تمیق  داهنشیپ  ، ددرگن یرازگراب  هدش  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  گرب  یتروص  رد.دشاب  یم  هدش  تساوخرد  تاصخشم  تیاعر 

7134743664 یتسپ :  دک  سراف ،  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یباسح  رتکد  هسردم  یوربور  یبرغ  لدعم  خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32339097-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359732-071 :: 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

ریگدزد ریگدزد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و وگدنلب -  سکاب  وگدنلب -  دود -  روتکتد  میس -  اب  یمشچ  لاوریاف -  یتراکمیس  ریگدزد  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003439000008 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  هدننک  نیمات  طسوت  ناجریس  ناتسرهش  لحم  رد  بصن  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 
نامرک نامرک ،  لیوحت :  لحم 

یم ماجنا  ناجریس  ناتسرهش  لحم  رد  الاک  بصن  لیوحت و  زا  سپ  زور  لقادح 5  روتکاف  هیوست  - دنشاب هلاس  ربتعم 2  یتناراگ  یاراد  سانجا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدننک نیمات  طسوت  لاس  مایا  همه  رد  هدننک  نیمات  طسوت  یلامتحا  یبارخ  تهج  یهد  سیورس  - ددرگ

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5704786 ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 21)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ...  ... وو وگدنلب -  -  وگدنلب سکاب   سکاب وگدنلب -  -  وگدنلب دود -  -  دود روتکتد   روتکتد میس -  -  میس اباب   یمشچ   یمشچ لاوریاف -  -  لاوریاف یتراکمیس   یتراکمیس ریگدزد   ریگدزد نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  تنارتنیا  تنرتنیا و  تامدخ  هئارا  عون  طیارش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003335000042 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514657153 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یوفص  باون  نابایخ  یناربیتشک  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326927-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326883-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003120000099 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-CU6P لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1911913311 یتسپ :  دک  -پ60 ،  ورس نابایخ  - دامادریم زا  رتالاب  - رصعیلو نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86084650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86084650-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا عون   عون وو   طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 4242

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000018 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09155727348 - یاه  هرامش  یتسویپ - لیاف  قبط  الاک  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05144012884

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  - دشاب ناجنسفر  ای  یدنقدیهش  دنرب  ( تسویپ حرشب  - ) رتم یرون 8000  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیحر 09175445256 یاقآ   : ینف تاعالطا 

1101004340000519 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  LC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 8000 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  ددرگیم  دیکأت   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بیترت رابتعا و  دقاف  ددرگن  هئارا  زاین  یلک  حرش  ساسارب  هک  ییاه  خساپ  تسا  یهیدب  ددرگ  هئارا  تمیق  هطوبرم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 4545
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454625 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tape_drive تهج  raid رلرتنک تراک  ددع  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sas رلرتنک لایرس  لباک  ددع  دادعت 2 

1101091645001756 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HID هدنزاس عجرم  دارفا  ددرت  لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ظاحل  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

sassas رلرتنک   رلرتنک لایرس   لایرس لباک   لباک  -  - raidraid رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 4747
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هنازخ  دانسا  تخادرپ  لحم  .یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ما  یو  یک  کر و  چوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا طبترم  تیلاعف  زوجم 

1101001042000096 زاین :  هرامش 
مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما یویو   یکیک   وو   کرکر   وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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ناجنز ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  حرش  هب  یا  هنایار  هکبش  یبناج و  مزاول  اهرازفا ، تخس  اهرازفا ، مرن  هعومجم  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
؛ تسویپ

1101004355000008 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/01 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  رد  یلیمکت  تاحیضوت  .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  .دوش  جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  لک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

4513869998 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  نارقلارادراولب  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33149121-024  ، 33149000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33149109-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش وو   یبناج   یبناج مزاول   مزاول اهرازفا ، ، اهرازفا تخس   تخس اهرازفا ، ، اهرازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع
؛؛ تسویپ تسویپ

4949
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ میسیب  نتنآ  یلصا و   GM339 , GM338 الروتوم میسیب  قرب  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000146 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییوردوخ میسیب  نتنآ  یلصا و   GM339 , GM338 الروتوم میسیب  قرب  لباک  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  100 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  انمض " دشاب .  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  ددرگ .  لیمکت  امازلا " تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم   parsgate NG400 N3 لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000203 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 400  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - درادن دوجو  هدش  رکذ  نامز  زا  جراخ  یلام  هیوست  ناکما  تروصنیا  ریغ  رد   . دشاب یم  خیرات 1401/06/29  ات  روتکاف  لصا  الاک و  لیوحت  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تامازلا  هیلک   . ددرگ یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ میسیب   میسیب نتنآ   نتنآ وو   یلصا   یلصا   GM339 ,  GM338GM339 ,  GM338 الروتوم   الروتوم میسیب   میسیب قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 5050

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم   parsgate NG400  N3parsgate NG400  N3  لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاضاقت  قبط  هدند  خرچ  و   . یطابترا لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000322 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-FC9011 لدم  m 1 لوط  SC TO IC یطابترا هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا هاگشناد  تنرتنیا  دناب  یانهپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004430000019 زاین :  هرامش 

ناهفصا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37932046-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ یاضاقت   یاضاقت قبط   قبط هدند   هدند خرچ   خرچ وو    . . یطابترا یطابترا لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

ناهفصا ناهفصا هاگشناد   هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاعالطا  یروانف  اب  طبترم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003612000001 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  چوس  هاگتسد -  کی  - 1 - 
تسویپ تسیل  قبط   all in one هاگتسد ود  - 2

تسویپ تسیل  قبط   all in one هاگتسد کی  - 3
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یتساوخرد  تسیل  قبط  تاصخشم  تسا -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  دشاب -  هدوزفا  شرزارب  تایلام  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914614787 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  یرظن -  دیهش  نابایخ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228032-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229913-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا طبترم  تیلاعغ  زوجم  .یتسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  متسیس  تاقلعم  کر و  چوسدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000098 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

all in oneall in one هاگتسد   هاگتسد کیکی   چوس -  -  چوس هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی   تاعالطا -  -  تاعالطا یروانف   یروانف اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454

رورس رورس متسیس   متسیس تاقلعم   تاقلعم وو   کرکر   وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یروف 24  لیوحت  دشابیم ) هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  هکبش  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000065 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص رد  دیرخ.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  یاراد   . 2960s-24PS-L لدم تروپ  وکسیس 24  چوس  ددع   2 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هتفه  ود  هیوست.دات 

1101090614000870 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود هیوست.دات  تروص  رد  دیرخ.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  یاراد   . 2960s-24PS-L لدم تروپ  وکسیس 24  چوس  ددع   2 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هتفه 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یروف  2424   یروف لیوحت   لیوحت دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

تروص تروص ردرد   دیرخ.یتکرش   دیرخ.یتکرش ریغ   ریغ یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  . . 29602960 s -24PS-Ls -24PS-L لدم   لدم تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس چوس   چوس ددع   ددع   22 .هباشم .هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یایا هتفه   هتفه ودود   هیوست.دات   هیوست.دات

5757
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد   ( 2 ود (   Ws-c2960x-24TSL لدم تروپ  وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101093993000371 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح هاش   09112207158 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000560 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TD-W8101G لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 117 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا هاگتسد   هاگتسد  ( ( 22 ودود (  (    Ws-c2960x-24TSLWs-c2960x-24TSL لدم   لدم تروپ   تروپ وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 5858

یتارباخم یتارباخم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 103 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wx2xgxgb933ue?user=37505&ntc=5705587
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5705587?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gwdmnbbgevhuv?user=37505&ntc=5705626
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5705626?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - 24port) cisco 3750S  ) چیئوس  - POE تروپ چیئوس 8   - POE تروپ چیئوس 24  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003031000028 زاین :  هرامش 
روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهگآ یهگآ لصا   لصا ردرد   لماک   لماک حرش   حرش وو ...  ...   -  - 2424port)  c isco 3750Sport)  c isco 3750S  ) ) چیئوس چیئوس  -  - POEPOE  تروپ تروپ   88 چیئوس   چیئوس  -  - POEPOE  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع 6060
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللملا نیب  هیداحتا  طسوت  هرشتنم  دانسا  یسررب  یللملا -  نیب  یا و  هقطنم  عماجم  هرشتنم  دانسا  یسررب  هعلاطم و  هرواشم ، تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و ( APT  ) هیسونایقا ایسآ و  یتارباخم  هعماج  (، ITU  ) تاطابترا

یللملا نیب  یا و  هقطنم  عماجم  هرشتنم  دانسا  یسررب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101003051000040 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرواشم  1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

یاراد تکرش /  طسوت  هدش  اضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هیارا  یمومع و  طیارش  هدام 4  تامدخ و  حرش  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02189662206/2215 ینف شخب  هرامش  دشاب / تیلاعف  یاراد  نارهت  رهش  رد  .دشاب / روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرواشم  تامدخ  تیحالص  یهاوگ 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5704560PWKARA WEB ددرت لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5705095 لباک  تباث و  هتسب  رادم  هحفص 21)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

عمتجم5705228 یاه  نیبرود  یارب  زاین  دروم  هکبش  هحفص 56)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5705238HPDS یزاس هریخذ  یاه  هناماس  یرادهگن  سیورس ، زا  معا  لماک  ینابیتشپ  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاسرا5705349 - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا...و  دراه  روتینام  نیبرود  زا  مها  یریوصت  شیاپ  متسیس 
یناریا یالاک  تیولوا  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدالوف5705387 هندب  اه و  هلیم  یدالوف  مامت  ورهار  ود  یا  هلیم  دق  مامت  تیگ  ددع  هس  هحفص 46)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شخب5705429 یرتویپماک  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تاریمعت  ینابیتشپ و  تامدخ 
گنیروتینام

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یللملا یللملا نیب   نیب وو   یایا   هقطنم   هقطنم عماجم   عماجم هرشتنم   هرشتنم دانسا   دانسا یسررب   یسررب وو   هعلاطم   هعلاطم هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یزاجم5705457 شزومآ  هناماس  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5705500 - وگدنلب سکاب  وگدنلب -  دود -  روتکتد  میس -  اب  یمشچ  لاوریاف -  یتراکمیس  ریگدزد  نیمات - :
 ... و

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بعش5705580 درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها هقطنم 7  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 19 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم رد  همالع  راولب  ودابآریصح  ، باون ، یا هفرح  ینف و  ، تیالو لپ  ، جیسب ، نارادساپ راولب  رد  عقاو  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش تفه 

1101097241000016 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 80 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالقا دیرخ   ) یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوریب ینوریب طیحم   طیحم نکشن   نکشن بدحم   بدحم یکیفارت   یکیفارت هنیآ   هنیآ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 103 ھحفص 46 
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نیرورفسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uv پاچ 4 دب دلفپاچ  -3 دک ویکرآ  دک  تخاس  -2 یتسپ دک  اب  ولبات  حارط  دک 1- ویکرآ  یتسپ  دک  کلپ  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داعبا 20*10 هخاروسود 7- هیبعت  -6 یسکلپ ششوپ  -5

1101005490000005 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیرورفسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   8x20 cm زیاس لیطتسم  لکش  یتسپدک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

uv پاچ 4 دب دلفپاچ  -3 دک ویکرآ  دک  تخاس  -2 یتسپ دک  اب  ولبات  حارط  دک 1- ویکرآ  یتسپ  دک  کلپ  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داعبا 20*10 هخاروسود 7- هیبعت  -6 یسکلپ ششوپ  -5

3456113639 یتسپ :  دک  نیرورفسا ،  یرادرهش  نیسح  ماما  راولب  نیرورفسا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35521031-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522098-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لامش زکرم و  هزوح  تهج  تاقلعتم  هارمه  هب  هرامش 14  لیردراگ  هیاپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000104 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیطتسم لیطتسم لکش   لکش یتسپدک   یتسپدک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6363

لامش لامش وو   زکرم   زکرم هزوح   هزوح تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     1414 هرامش   هرامش لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 103 ھحفص 47 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( کجورفهام و ) یراس ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  ینتب  ظافح  بصن  هیه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000295 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09391310608 تاصخشم  قبط  نانمس  یتعنص  کرهش  رد  یبایریسم  یاه  ولبات  بصن  لمح و  تخاس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000109 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09391310608 تاصخشم  قبط  نانمس  یتعنص  کرهش  رد  یبایریسم  یاه  ولبات  بصن  لمح و  تخاس ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

یبایریسم یبایریسم یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 103 ھحفص 48 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یلامشرذگرانک  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یسرجوین  ددع  هیهت 300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030205000069 زاین :  هرامش 

( دولانیب  ) دهشم یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دهشم یزاس  هناخ  هناخراک   cm 110 عافترا  300x80x20 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357174383 یتسپ :  دک  هاگپ ،  ریش  هناخراک  بنج  - یسودرف هار  هس  زا  دعب  - نارانچ هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421151-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421150-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناناوج  شزرو 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 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم دهشم یلامشرذگرانک   یلامشرذگرانک تهج   تهج تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع 300300 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6767

یدالوف یدالوف هندب   هندب وو   اهاه   هلیم   هلیم یدالوف   یدالوف مامت   مامت ورهار   ورهار ودود   یایا   هلیم   هلیم دقدق   مامت   مامت تیگ   تیگ ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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بصن ناوخ و  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یدالوف  هندب  اه و  هلیم  یدالوف  مامت  ورهار  ود  یا  هلیم  دق  مامت  تیگ  ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ سکع  هنومن  یزادنا  هار  و 

1101000147000134 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

داهج هدننک  هضرع  عجرم   Full Height Gate لدم یشزرو  نکاما  ماحدزارپ و  یاهناکم  رد  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  دق  مامت  تیگ  الاک :  مان 
یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  یهاگشناد 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نیون هداد  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  تخاسریز  تیریدم  هکبش  تینما  عماج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 3 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاگشزرو عماج  نویساموتا  اب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یدالوف  هندب  اه و  هلیم  یدالوف  مامت  ورهار  ود  یا  هلیم  دق  مامت  تیگ  ددع  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ سکع  هنومن  یزادنا  هار  بصن و  ناوخ و  دکراب  هاگتسد 

9197613115 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یشزرو  هعومجم  بنج  مایخ –  هارراهچ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37640341-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37640340-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشیلاع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ رباع  هاگرذگ  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000034 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ رباع  هاگرذگ  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000034 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 700 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و کالک ) ) جرک یتارباخم  هاگتسیا  یسرتسد  هداج  رد  لیردراگ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت هقطنم  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هداج  یزاسرادیاپ  اهوربآ و  یزاسزاب 

1101001105001766 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و کالک ) ) جرک یتارباخم  هاگتسیا  یسرتسد  هداج  رد  لیردراگ  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راکنامیپ هدهع  رب  تایلام  همیب و  هنیزه  راک و  هرادا  زا  ینمیا  یمسر  زوجم  یاراد  هینبا و  هبتر 5  لقادح  یاراد  دیاب  تکرش  هداج -  یزاسرادیاپ  اهوربآ و  یزاسزاب 

02161640090 دیدزاب :  یگنهامه  تهج  نفلت  .تسا 

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

61640411-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070

یتارباخم یتارباخم هاگتسیا   هاگتسیا یسرتسد   یسرتسد هداج   هداج ردرد   لیردراگ   لیردراگ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 7171

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ددع 4.5*5.5  ود  دادعت  هب  رتم  یتناس  لیر 10  لیم  هلول 2  نوتوین  روتوم 800  ولیک  عبرتم 8  ره  نزو  هغیت 100  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب دهاوخ  ههام  کی  هیوست 

1101092712000006 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دش دهاوخ  ماجنا  ههام  کی  هیوست  الاک  تنامض  طرش  هب  یزادنا  هار  بصن و  زا  دعب  ددرگ  یراذگراب  روتکاف  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619765854 یتسپ :  دک  ناشورف ،  نهآ  رازاب  بنج  تثعب  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624040-045  ، 33617297-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624041-045 :: 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 ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000026 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  ناتسا  زا  جراخ  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  هب  هدوب و  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  لاعف  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن 

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت رصعیلو  گرزب  هکلف  ، زیربت رازاب  ، رها ، رتسبش بعش  یارب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001325000037 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
الاک تاصخشم  تسویپ  هب  زیربت  رصعیلو  گرزب  هکلف  ، زیربت رازاب  ، رها ، رتسبش بعش  یارب  کیتاموتا  برد  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/07/14 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
041 35234089 نفلت : 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 7373

زیربت زیربت رصعیلو   رصعیلو گرزب   گرزب هکلف   هکلف ،، زیربت زیربت رازاب   رازاب ،، رها رها ،، رتسبش رتسبش بعش   بعش یارب   یارب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  گنیروتینام  شخب  یرتویپماک  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تاریمعت  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09175445256 تسا ) یمازلا  یروضح  دیدزاب  )

1101004340000518 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

تاروسک هیلک  تسادشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر 09175445256 ینف  تاعالطا  تسا  یمازلا  یروضح  دیدزاب  ماجنا  تسا  راکنامیپ  اب  ینوناق 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: 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

گنیروتینام گنیروتینام شخب   شخب یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  هب  هدش  قارب  لیتسا  کیتاموتا  برد  تل )  ) میرف تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1  هب  کیتاموتا  برد  هشیش  - 

ددع دادعت 1  هب  رادسوق ) ) ورک کیتاموتا  برد  هشیش  - 
1101005867000140 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دادرف یدهم  یلع  یتراجت  مان  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یعبرم  رتم   mm 10 تماخض گنر  یب  هداس  ینامتخاس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166318426 یرفص 06153507113  - رایرهش  یاقآ  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد هشیش   هشیش ددع -  -  ددع   11 دادعت   دادعت هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هشیش   هشیش ددع -  -  ددع   11 دادعت   دادعت هبهب   هدش   هدش قارب   قارب لیتسا   لیتسا کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد تلتل ) )  ) ) میرف میرف ناونع : : - - ناونع
ددع ددع   11 دادعت   دادعت هبهب   رادسوق ) ) رادسوق )) ورک ورک

7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ زاین  حرش  قبط  تیگ  یکیفارت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000481 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیرآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   B400-600 لدم  V 24 روتوم اب  یکیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 138 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  هدنشورف  هدهعب  رابنا  ات  راب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  لقادح 30  یلام  دانسا  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  زاین  حرش  قبط  روتکاف  شیپ  تسویپ 

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

31378111-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5705387 هندب  اه و  هلیم  یدالوف  مامت  ورهار  ود  یا  هلیم  دق  مامت  تیگ  ددع  هس  هحفص 46)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیناکمورتکلا یکیناکمورتکلا ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار تیگ -  -  تیگ یکیفارت   یکیفارت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاضاقت  قبط..روسنادنک  نف  و...یکینورتکلا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000319 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس رابنا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: 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

روسنادنک روسنادنک نفنف   وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  نیبرود  ددع  یزادنا 20  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  هدعب  لاسرا  هنیزه  -1

1201001549000142 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.ددرگیم فذح  هدننک  تکرش  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا  -5 - 
.دیئامرف یراددوخ  یتساوخرد  لدم  دنرب و  زا  ریغ  تمیق  هئارا  زا  -6

.ددرگیم تدوع  یلاسرا  یالاک  دیئات  مدع  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  رظن  دروم  دنرب  تیاعر 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشایم یمازلا  یقاصلا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  یمامت  تمیق  زیر  جرد  -7 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تبث  لک  تمیق  تروصب  دک  ناریا  کی  بلاق  رد  تمیق  هئارا  -8

.دشابیم یمازلا  دیئات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا  -

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدعب   هدعب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه -- 11 یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   دوجوم   دوجوم تاصخشم   تاصخشم اباب   نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2 020 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  کارا  رهش  حطس  یتراظن  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 50  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم رسارسو  یمومع  تروصب 

1101005111000097 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رسارسو یمومع  تروصب  نالعا  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  کارا  رهش  حطس  یتراظن  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 50  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: 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

تروصب تروصب نالعا   نالعا تسویپ   تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط کارا   کارا رهش   رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود هاگتسد   هاگتسد   5050 سیورس   سیورس وو   تاریمعت   تاریمعت ،، یرادهگن یرادهگن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم رسارسو   رسارسو یمومع   یمومع

8080
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454739 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید یراوید بصن   بصن هیاپ  یی   هیاپ اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 8181

دابانگ دابانگ یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ عمتجم   عمتجم یارب   یارب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ریوصت   ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  ریوصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000030 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N8064-UH 64CH لدم لاتیجید  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5373-PC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5363-PA لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد 

هدننک نیماتاب  لاسرا  لمح و  هنیزه 
دات  لیوحت و  خیرات  زا  یراکزور  رثکادح 20 تخادرپ 

هداز لیعامسا   09387551882

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم عمتجم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8383
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تسویپ لیاف  قبط  دابانگ  یلاع  شزومآ  عمتجم  یاه  نیبرود  یارب  زاین  دروم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000031 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-T لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA LINK یتراجت مان   ANTENA 31DB لدم لاتیجید  هدنریگ  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 015  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70014   50x60x58 cm داعبا  cm 60 قمع تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 13 زیاس یسکلف  یقرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   CAM BOX AHP-C01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

بایهر هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  هنایار  بایهر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MHz 600 سناکرف  SXT SQ Lite لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
زربلا هنایار 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAND یتراجت مان   G2402-PS لدم تروپ  راهچ  تسیب و  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

عجرم کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   NETLAND یتراجت مان  نتراک   UTP لدم  m 305 لوط  CAT6 سپ کولف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع 

نتراک 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد 

هدننک نیماتاب  لاسرا  لمح و  هنیزه 
سانشراک دات  لیوحت و  خیرات  زا  یراکزور  20 رثکادح تخادرپ 

هداز لیعامسا   09387551882

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  درونجب  تشادهب  زکرم  هاگشیامزا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002006 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  درونجب  تشادهب  زکرم  ات  مالقا  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام زا 5  دعب  یتخادرپ 

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

32227445-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8484
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مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهجأفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  دصقم  ات  لمح  هنیزه 

1101004344000018 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/09 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  -3 دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهجأفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  دصقم 

6931834614 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  ادهشلادیس -  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو -  یرتم   24 مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33381900-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342011-084 :: 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

-- 33 دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت -- 22 دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهجأفرص   تهجأفرص یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا -- 11 ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب دصقم   دصقم اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه

8585
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار 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 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا...و  دراه  روتینام  نیبرود  زا  مها  یریوصت  شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاک  تیولوا  - هباشم

1101003374000035 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   2033SN لدم  in 20 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 1610 NAS لدم  TB 16 تیفرظ لماع  متسیس  نودب  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

داگراساپ راگن  هزبس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SPERADO SONY یتراجت مان   SAV-2812 لدم هتسبرادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVR یتراجت مان   DVR NETWORK 600 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیولوا - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا...و  دراه  روتینام  نیبرود  زا  مها  یریوصت  شیاپ  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا یالاک 

9185837611 یتسپ :  دک  مایخ ،  هارراهچ  شبن  - بیغتسد دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37628414-051  ، 37678390-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37678390-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکدک ناریا   ناریا -- تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ًامازلا...و   ًامازلا...و دراه   دراه روتینام   روتینام نیبرود   نیبرود زازا   مها   مها یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
یناریا یناریا یالاک   یالاک تیولوا   تیولوا -- هباشم هباشم

8686

 ( ( یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   نیبرود   نیبرود  ) ) لماش لماش یرادربملیف   یرادربملیف وو   یساکع   یساکع تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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قوف یالاک  لودج  قبط   ( یبناج مزاول  نیبرود و   ) لماش یرادربملیف  یساکع و  تازیهجت  ملق  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005478000042 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
رزیانس یتراجت  مان  یرادرب  ملیف  نیبرود  دربراک   SKM 113 PG2 لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 5D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
یدوخسف روپدمحم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   LOWEPRO یتراجت مان   PURUMER 450 لدم یساکع  نیبرود  فیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

هژاریت تراجت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   INCOME یتراجت مان   SAL135F18ZB لدم یساکع  نیبرود  زنل  یمرچ  رواک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 200-700  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   100MS لدم  GB 64 هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

ناما هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GOPORO هدنزاس عجرم   GOPORO یتراجت مان   hero5 لدم یرادربسکع  تیلباق  اب  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
یسابع

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیهاربا 09331353689 یاقآ  اب  یگنهامه  تاعالطا و  بسک  تهج  سامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

QNO7010 لدم گنوسماس ) تنزیاو (  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094636000005 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
QNO7010 لدم تنزیاو  گنوسماس  هتسبرادم  نیبرود  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتناراگ  یاراد  اه  نیبرود  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یداصتقا  هسانش  اب  یمسر  روتکاف  یاراد  هدنشورف  - 2

ددرگ یراذگراب  روتکافشیپ  - 3

1417614411 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  کالپ 20  نوارب  دراودا  نابایخ  شبن  ردآ  نابایخ 16  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66416953-021  ، 61112440-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش اه  تمیق  یربارب  رد  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ مالعتسا  مرف  گرب  کی  قباطم  ریگ -  دزد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دنراد رارق  دیرخ  تیولا  رد  یموب  یاه 

1201000257000015 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رارق دیرخ  تیولا  رد  یموب  یاه  تکرش  اه  تمیق  یربارب  رد  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ مالعتسا  مرف  گرب  کی  قباطم  ریگ -  دزد  متسیس  - 
 - دنراد

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسارح لوسم  سانشراک  دشاب -  هاگشناد  تسارح  دحاو  دات  دروم  بآ -  عبنم  بنج  یقرش  ینیمخ  ماما  هاگشناد خ  یزکرم  رابنا  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر 09155852609 یاقآ 

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

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگ ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8989

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 " ) " ) 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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط  کارا  رهش  حطس  یرادار  تعرس و  فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم رسارسو  یمومع  تروصب  نالعا  تسویپ  تامدخ 

1101005111000098 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
کارا یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  کارا  رهش  حطس  یرادار  تعرس و  فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رسارسو  یمومع  تروصب  نالعا 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5705095 لباک  تباث و  هتسب  رادم  هحفص 21)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریگدزد5705426 هتسب و  رادم  نیبرود  قیرح و  مالعا  متسیس  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شخب5705429 یرتویپماک  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تاریمعت  ینابیتشپ و  تامدخ 
گنیروتینام

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

لاسرا5705349 - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا...و  دراه  روتینام  نیبرود  زا  مها  یریوصت  شیاپ  متسیس 
یناریا یالاک  تیولوا  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادار یرادار وو   تعرس   تعرس وو   فلخت   فلخت تبث   تبث لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 سیورس   سیورس وو   تاریمعت   تاریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9090

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " 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 " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5705240 رادم  نیبرود  هحفص 56)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5704786 ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 21)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریگدزد5705426 هتسب و  رادم  نیبرود  قیرح و  مالعا  متسیس  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " 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

5705261(GIS هشقن هیهت  رهش و  حطس  کالما  یزیمم   ) هژورپ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5704560PWKARA WEB ددرت لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5704898sas رلرتنک لایرس  لباک   - raid رلرتنک هحفص 32)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

یرادار5705748 تعرس و  فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  هحفص 56)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  . ههامکی هیوست   . ینف هیدات  زا  سپ  دیرخ   . دیفس گنر  درادناتسا  زیاس  قیرحدض  ببرد  ددع  دادعت 8   . هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تقد  لیوحت  نامز 

1101090614000872 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تقد لیوحت  نامز  هب   . ههامکی هیوست   . ینف هیدات  زا  سپ  دیرخ   . دیفس گنر  درادناتسا  زیاس  قیرحدض  ببرد  ددع  دادعت 8   . هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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

قیرح5704431 افطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 7)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5704786 ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 21)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریسم5705128 ثادحا  هناخباتک - قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  - هارگرزب ینایمژویفر  یزاس  نمیا 
لپ یطاسبنا  یاهزرد  حالصا  - هاگشتا نابایخ  وردنت  سوبوتا 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5705285 ءافطا  لوسپک  هحفص 28)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریگدزد5705426 هتسب و  رادم  نیبرود  قیرح و  مالعا  متسیس  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزلف5705631 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

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

ءافطا5705675 ینمیا ، تازیهجت  یاه  همانیهاوگ  رودص  تست و  ژراش ، یسرزاب  تامدخ  هیلک  ماجنا 
یناشن شتآ  ینمیا و  مالقا  نیمات  تکرش و  یکلم  یاهروانش  تهج  ایرد  رد  اقب  قیرح و 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یزلف یزلف سنج   سنج رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 9191

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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  داهج  ناماس   :: 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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشابیم یمازلا  تلود  هناماس  رد  تکرش  کرادم  هئارا  - یدقن تخادرپ  - تسویپ قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000105000025 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ نژون  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژون  یتراجت  مان   TPN-25 لدم رلکیاسومرت   PCR هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

پمال هدننک  هضرع  عجرم  باهش  سراپ  یتراجت  مان   P 06 لدم هجرد  صیخشت 180  هیواز  زمرق و  نودام  یتکرحروسنس  اب  راکور  یراوید  دنمشوه  روتکتد  الاک :  مان 
باهش سراپ 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ایرآ لولس  امزآ  هدننک  هضرع  عجرم  لولس  امزآ  یتراجت  مان   GD-100 لدم یهاگشیامزآ   GEL DOC لژ ریوصت  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشابیم یمازلا  تلود  هناماس  رد  تکرش  کرادم  هئارا  - یدقن تخادرپ  - تسویپ قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916685799 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  هاگشناد  یور  هب  ور  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245557-017  ، 32222936-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224641-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

5705066GEL لژ ریوصت  تبث  هاگتسد  راکور / یراوید  دنمشوه  روتکتد  رلکیاسومرت /   PCR هاگتسد
یهاگشیامزآ  DOC

هحفص 72) روتکتد  ( روتکتد

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

5705500 - وگدنلب سکاب  وگدنلب -  دود -  روتکتد  میس -  اب  یمشچ  لاوریاف -  یتراکمیس  ریگدزد  نیمات - :
 ... و

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ   GEL DOCGEL DOC  لژلژ ریوصت   ریوصت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد راکور / / راکور یراوید   یراوید دنمشوه   دنمشوه روتکتد   روتکتد رلکیاسومرت /  /  رلکیاسومرت   PCRPCR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

ریگدزد5705426 هتسب و  رادم  نیبرود  قیرح و  مالعا  متسیس  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5705500 - وگدنلب سکاب  وگدنلب -  دود -  روتکتد  میس -  اب  یمشچ  لاوریاف -  یتراکمیس  ریگدزد  نیمات - :
 ... و

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاضق هوق  داتس   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک تومیر  یاراد  شخرچ و  تیلباق  اب  ( Avonic CM60-IPU Manual) کینوآ سنارفنک  وئدیو  نیبرود 

1101004813000224 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   AVONIC COMPANY هدنزاس عجرم   AVONIC یتراجت مان   CM60 لدم  FULL HD زیاوتوم یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
نارهت توص  رذآ  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  طسوت  الاک  هنومن  تست  تیور و  زا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت   - 2

.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تومیر تومیر یاراد   یاراد وو   شخرچ   شخرچ تیلباق   تیلباق اباب   ( ( Avonic  CM60- IPU ManualAvonic  CM60- IPU Manual)) کینوآ کینوآ سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک

9393
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 5000 روش  میساب  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sk2000 لاناک کیروش 2  میسیب  نوفورکیم 

1201003400000061 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  قبط  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sk2000sk2000 لاناک   لاناک   22 کیروش   کیروش میسیب   میسیب نوفورکیم   نوفورکیم   50005000 لدم   لدم روش   روش میساب   میساب نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 9494
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکزور هیوست.دامرف 45  هجوت  لیذ  تاحیضوت  هب  افطل.دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000384 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E75 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمودشابیمزایندروم هدشرکذ  تاصخشم  قبطالاک.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دوش  هداد  تمیقزاین  یلک  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد.دشابیم  یمازلا  تسویپروتکاف  شیپ  هئارا.دوبدهاوخنداتدروم 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   3/23/2 نیبرود   نیبرود وو   ثوتولب   ثوتولب وو     GPSGPS یاراد   یاراد هارمه   هارمه نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 9595
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED چنیا نویزولت 86  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000175 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

دوش یم  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  الاک  دأت  - 5
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  چنیا چنیا   8686 نویزولت   نویزولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور هیفصت 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - نیبرود هارمهب   NIB 1-100 لدم پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک

1101003935000185 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OPTIKA یتراجت مان   4083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج یراک  زور  هیفصت 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - نیبرود هارمهب   NIB 1-100 لدم پوکسورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرایب یاقآ  رتشیب 09131081858  تاعالطا 

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاقلعتم  هارمه  هب  نناک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000561 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نناک  IXUS80 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 39 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زور زور   6060 هیفصت   هیفصت درکرهش   درکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت   لیوحت -- تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- نیبرود نیبرود هارمهب   هارمهب   NIB 1 - 100NIB 1 - 100 لدم   لدم پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع
یراک یراک

9797

تسویپ تسویپ هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   نناک   نناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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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 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب یاه  نامتخاس  زا  یکی  هقبط )   3  ) شیامه یاه  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000285 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" یتسویپ لیاف  قبط  - "

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  تیحالص  یاه  زوجم  تمیق و  زیلانآ  قاصلا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  رهش  رد  دیاب  نابیتشپ  یورین  رارقتسا  راکنامیپ و  ینوناق  هاگتماقا  -2

.دشاب یم  هطوبرم  رظان  هیدات  هب  طونم   ، راکنامیپ اب  دادرارق  داقعنا   ، عوضوم تیمها  هب  هجوت  اب  -3
یونهد سامت 35911797  هرامش  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35917197-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس زازا   یکی   یکی هقبط )  )  هقبط   33  ) ) شیامه شیامه یاه   یاه نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب  ینوس  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000562 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یفجن شوایس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   A1P لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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

روسنادنک5704502 نف  یکینورتکلا و  هحفص 56)درب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنیزه5704510 یتسویپ 1- لیاف  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  نیبرود  ددع  یزادنا 20  هار  بصن و  دیرخ 
.دشابیم هدنشورف  هدعب  لاسرا 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط5704539 کارا  رهش  حطس  یتراظن  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 50  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه 
دشابیم رسارسو  یمومع  تروصب  نالعا  تسویپ  تامدخ  حرش 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5704756(Avonic CM60-IPU Manual) کینوآ سنارفنک  وئدیو  نیبرود  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
لرتنک تومیر  یاراد  شخرچ و  تیلباق  اب 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

یراوید5704806 بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  هحفص 56)ظفاحم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلاع5704982 شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  ریوصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود 
دابانگ

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5705017sk2000 لاناک کیروش 2  میسیب  نوفورکیم  لدم 5000  روش  میساب  هحفص 13)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   ینوس   ینوس یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش5705095 لباک  تباث و  هتسب  رادم  هحفص 21)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لسکیپاگم5705167 نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  هحفص 13)نفلت  نیبرود  ( نیبرود

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

عمتجم5705228 یاه  نیبرود  یارب  زاین  دروم  هکبش  هحفص 56)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5705240 رادم  نیبرود  هحفص 56)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5705257LED چنیا نویزولت 86  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

5705265Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 10)دیرخ 50  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاین5705274 دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهجأفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  -3 دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قباطم 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاسرا5705349 - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا...و  دراه  روتینام  نیبرود  زا  مها  یریوصت  شیاپ  متسیس 
یناریا یالاک  تیولوا  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5705352- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - نیبرود هارمهب   NIB 1-100 لدم پوکسورکیم 
یراک زور  هیفصت 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

5705365 ( یبناج مزاول  نیبرود و   ) لماش یرادربملیف  یساکع و  تازیهجت  ملق  هحفص 56)دیرخ 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریگدزد5705426 هتسب و  رادم  نیبرود  قیرح و  مالعا  متسیس  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شخب5705429 یرتویپماک  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تاریمعت  ینابیتشپ و  تامدخ 
گنیروتینام

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هتسبرادم5705437 نیبرود  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5705592 هب  تاقلعتم  هارمه  هب  نناک  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

زا5705597 یکی  هقبط )   3  ) شیامه یاه  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و 
کناب یاه  نامتخاس 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم5705609 هارمه  هب  ینوس  یرادربملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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 " ) " ) 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

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

یرادار5705748 تعرس و  فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  هحفص 56)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سوم  دروبیک و   ، NAS ، Hard Disk روتینام ،  سیک ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000001 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   TB 3 تیفرظ  wes 3b لدم یلخاد  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   TSC TKM8052 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GKM 305 لدم هنایار  راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
روپ ناحیر  نمحرلادبع 

تس 10 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیریدم سانشراک  طسوت  دیاب  سانجا  هیلک  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  الاک -  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لوبق  لباق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  الاک  دشابیم -  مالیا  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  دنوش -  دات  نامرد 

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک  ،  ، NAS ، Hard DiskNAS ، Hard Disk روتینام ،  ،  روتینام سیک ،  ،  سیک ناونع : : ناونع 10 110 1
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هیولیگهک و هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب 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   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوسای تفن  رابنا  لاعتشا  لباق  نزخم  ددع  دادعت 4 یبور  هیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093265000009 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگیم تروص  تفن  رابنا  عیزوت و  نیمات  دحاو  یگنهامه  اب  راک  ماجنا  هوحن  نامز و  یناسرتخوس  لصف  ندیسر  ارف  راک و  تیساسح  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاسیسات ای  هینبا  هبتر 5 لقادح  نتشاد 

راک هرادا  زا  راک  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  نتشاد 
راک هقباس  هبرجت و  نتشاد 

7591653644 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یرهطمراولب _  جوسای _  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334121-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334053-074 :: 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

5705238HPDS یزاس هریخذ  یاه  هناماس  یرادهگن  سیورس ، زا  معا  لماک  ینابیتشپ  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5705240 رادم  نیبرود  هحفص 56)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوم5705460 دروبیک و   ، NAS ، Hard Disk روتینام ،  هحفص 81)سیک ،  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تفن5705713 رابنا  لاعتشا  لباق  نزخم  ددع  دادعت 4 یبور  هحفص 81)هیال  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تفن تفن رابنا   رابنا لاعتشا   لاعتشا لباق   لباق نزخم   نزخم ددع   ددع دادعت  44 دادعت یبور   یبور هیال   هیال ناونع : : ناونع 102102
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ ناتسب  ناتسرهش  یزکرم  شخب  قناریا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5705454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقادح 2 عافترا  رغتم و  راوید  ضرع  یشک  دنب  هارمه  هب  راوید  بعکم  رتم  50 و 150   * داعبا 1.5*2 رد  یپ  بعکم  رتم   150  : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( رتم

1101098287000001 زاین :  هرامش 
دابا ناتسب  ناتسرهش  یزکرم  شخب  قناریا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
بعکم رتم   300 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
دابآ ناتسب  یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

 ( رتم لقادح 2  عافترا  رغتم و  راوید  ضرع  یشک  دنب  هارمه  هب  راوید  بعکم  رتم  50 و 150   * داعبا 1.5*2 رد  یپ  بعکم  رتم   150  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5495135119 یتسپ :  دک  قناریا ،  یاتسور  دابآ  ناتسب  دابآ ،  ناتسب  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43320785-041  ، 43320781-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43320781-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

دهشم5705344 یلامشرذگرانک  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یسرجوین  ددع  هحفص 46)هیهت 300 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنب5705454 هارمه  هب  راوید  بعکم  رتم  50 و 150   * داعبا 1.5*2 رد  یپ  بعکم  رتم  تخاس 150 
رتم لقادح 2  عافترا  رغتم و  راوید  ضرع  یشک 

هحفص 83) دنب  ( دنب هار   هار

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

یکیناکمورتکلا5705639 ییوزاب  دنب  هار  تیگ -  یکیفارت  یاهمتسیسمالقا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

عافترا عافترا وو   رغتم   رغتم راوید   راوید ضرع   ضرع یشک   یشک دنب   دنب هارمه   هارمه هبهب   راوید   راوید بعکم   بعکم رتم   رتم   150150 وو     5050  * * 22 ** 1 .51 .5 داعبا   داعبا ردرد   یپیپ   بعکم   بعکم رتم   رتم   150150 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
رتم رتم   22 لقادح   لقادح
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داتس هزوح  رد  ناشخرد  یاهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تیاباگیگ لقادحمر 512  - مودرورس core36 لقادح CPU ود - لوارورس core24 لقادح CPU ود -DL380 G10 رورس 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیابارت 4 لقادح یلومعم  SAS دراه - اتید تیابارت  4 لقادح SAS عون زا  SSD دراه

1101094139000002 زاین :  هرامش 
داتس هزوحرد  ناشخرد  یاهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا SSD دراه - تیاباگیگ لقادحمر 512  - مودرورس core36 لقادح CPU ود - لوارورس core24 لقادح CPU ود -DL380 G10 رورس 2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیابارت 4 لقادح یلومعم  SAS دراه - اتید تیابارت  4 لقادح SAS عون

1599958111 یتسپ :  دک  هقبط 7 ،  نادنم - هقالع  نامتخاس  هیمس - عطاقت  ینرق - دبهپس  خ  یسودرف - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82284179-021  ، 82284186-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82284184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا SSDSSD دراه دراه -- تیاباگیگ تیاباگیگ   512512 لقادحمر   لقادحمر -- مودرورس مودرورس core36core36 لقادح لقادح CPUCPU ودود -- لوارورس لوارورس core24core24 لقادح لقادح CPUCPU ودود -- DL380 G10DL380 G10 رورس رورس 22 ناونع : : ناونع
تیابارت تیابارت 44 لقادح لقادح یلومعم   یلومعم SASSAS دراه دراه -- اتید اتید تیابارت   تیابارت 44 لقادح لقادح SASSAS عون عون

104104
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب - دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماسردالاک  لماک  تاصخشمابروتکاف  شیپ 

1101001011000134 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA2300I لدم  GB\s 4 لاقتنا تعرس  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 64 دادعت : 

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

یراذگراب - دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لخاددیلوتورکیمرپوس  هکبش  تراک  یتسیابیم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس 88115655 یرقاب ینف  سانشراک  نفلتدشابیمنروصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماسردالاک  لماک  تاصخشمابروتکاف  شیپ 

09128168407 ینسحم

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

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

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 105105
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نامرک یا  هقطنم  بآ  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 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مر  دراه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000019 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رتسگ ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  دربراک   G10 مر الاک :  مان 

نیون
ددع 8 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع ی  رب  ربتعم  یتناراگ  لحم و  ات  لمح  هنیزه  _ تسویپ لیاف  قبط  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یرورض  مزال و  اتفا  زوجم 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مرمر   وو   دراه   دراه ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق ریغ  یرتاب  رپمآ -  2 و 20  ، 15 ، 10 یا 1 ، هشیش  زویف  رتمیلیم 0.75×2 و 1.5×2 -  ناشفا 2  قرب  میس  یطابترا - : تازیهجت  تاموزلم و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - Gb 600 تیفرظ 300 و رورس  کسید  دراه   - 1.5V یملق مین  یملق و  ژراش 

یطابترا تازیهجت  .و  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001294000108 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
کارا یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: 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

5704550- مودرورس core36 لقادح CPU ود - لوارورس core24 لقادح CPU ود -DL380 G10 رورس 2
یلومعم SAS دراه - اتید تیابارت  4 لقادح SAS عون زا  SSD دراه - تیاباگیگ لقادحمر 512 

تیابارت 4 لقادح

هحفص 83) رورس  ( رورس

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

رورس5704726 هکبش  هحفص 83)تراک  رورس  ( رورس

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

رورس5705165 مر  هحفص 83)دراه و  رورس  ( رورس

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

رورس5705464 متسیس  تاقلعم  کر و  چوس و  هحفص 32)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5705549 هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزلف5705631 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

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

یطابترا5705706 تازیهجت  تاموزلم و  هحفص 83)نیمات  رورس  ( رورس

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   تاموزلم   تاموزلم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5705066GEL لژ ریوصت  تبث  هاگتسد  راکور / یراوید  دنمشوه  روتکتد  رلکیاسومرت /   PCR هاگتسد
یهاگشیامزآ  DOC

هحفص 72) روتکتد  ( روتکتد

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

5705086( هباشم دک  ناریا  ) یتاسیسات هحفص 21)مالقا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-199-947 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5704856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  یتیمیسکارپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ناونع : : ناونع 108108

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

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

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

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

5705239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003403 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 76 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764959-021  ، 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

یکیرتکلا یکیرتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5705726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F" MH" POWER TOP DRIVE- 0045087 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004448 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   D8N لدم رزودلب  کیلوردیه  نغور  نزخم  امد  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا  ناژور  کت  هدننک  هضرع  عجرم   INC

ددع 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

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

34148660-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ روتوم   روتوم لیئوزاگ   لیئوزاگ رتلیف   رتلیف رزودلب -  -  رزودلب کیلوردیه   کیلوردیه نغور   نغور نزخم   نزخم امد   امد چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ، C7 A-836 لدم  ، Allen-Bradley دنرب  ، اوه چیئوس  رشرپ.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297001051 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یژایلآ  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   SULSER هدنزاس عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   TRAFAG 9002377 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ، تاصخشم  قبط  ،))  C7 A-836 لدم  ، Allen-Bradley دنرب  ، اوه چیئوس  رشرپ.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 (( تسیمازلا روتکاف 

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: 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

هکبش5704579 هحفص 32)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5704856 هحفص 88)یتیمیسکارپ  چیئوس  ( چیئوس

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

عمتجم5705228 یاه  نیبرود  یارب  زاین  دروم  هکبش  هحفص 56)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیرتکلا5705239 هحفص 88)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

یتناراگ5705581 یاراد   . 2960s-24PS-L لدم تروپ  وکسیس 24  چوس  ددع   2 .هباشم دک  ناریا 
یا هتفه  ود  هیوست.دات  تروص  رد  دیرخ.یتکرش  ریغ  یلصا 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

570568724port) cisco  ) چیئوس  - POE تروپ چیئوس 8   - POE تروپ چیئوس 24  نیمات - :
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - 3750S

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتارنژ5705726 روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  رزودلب -  کیلوردیه  نغور  نزخم  امد  هحفص 88)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

اوه اوه چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اوه5705743 چیئوس  هحفص 88)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449130 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/04هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس چوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 1121 12

یکینورتکلا یکینورتکلا تالوصحم   تالوصحم ملق   ملق   1212 ناونع : : ناونع 113113
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یکینورتکلا تالوصحم  ملق   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002583 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 
یراشف همکد  چوس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  هب  الاک  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  داهنشیپ  هارمه  هب  ینف  تادنتسم  هئارا 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.تسا یمازلا  اضاقت  مالقا  قباطم  دک  ناریا  هئارا  ذخا و  ندش ،  هدنرب  تروص  رد 

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

24301-613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

چوس5704666 هحفص 92)رشرپ  چوس  ( چوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکینورتکلا5704922 تالوصحم  ملق  هحفص 92)12  چوس  ( چوس

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

ما5705111 یو  یک  کر و  چوس و  هحفص 32)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5705459all in one هاگتسد کی  چوس -  هاگتسد -  کی  تاعالطا -  یروانف  اب  طبترم  هحفص 32)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5705464 متسیس  تاقلعم  کر و  چوس و  هحفص 32)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتناراگ5705581 یاراد   . 2960s-24PS-L لدم تروپ  وکسیس 24  چوس  ددع   2 .هباشم دک  ناریا 
یا هتفه  ود  هیوست.دات  تروص  رد  دیرخ.یتکرش  ریغ  یلصا 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم5705587 دک  ناریا  هاگتسد   ( 2 ود (   Ws-c2960x-24TSL لدم تروپ  وکسیس  هحفص 32)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنیزه5704510 یتسویپ 1- لیاف  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  نیبرود  ددع  یزادنا 20  هار  بصن و  دیرخ 
.دشابیم هدنشورف  هدعب  لاسرا 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5704756(Avonic CM60-IPU Manual) کینوآ سنارفنک  وئدیو  نیبرود  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
لرتنک تومیر  یاراد  شخرچ و  تیلباق  اب 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

5705017sk2000 لاناک کیروش 2  میسیب  نوفورکیم  لدم 5000  روش  میساب  هحفص 13)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

5705257LED چنیا نویزولت 86  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تکیت5705421 شیپ  هب  یتوص  ماغیپ  لیدبت  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5705597 یکی  هقبط )   3  ) شیامه یاه  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و 
کناب یاه  نامتخاس 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005057000011 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح  هدننک :  رازگرب 
.هاگتسد دادعت 5  هب   AV125 لدم نژیو  یا  دانسا  یا  هفرح  رنکسا  هاگتسد -  دادعت 8  هب   404DN لدم یپ  چا  رتنیرپ  هاگتسد -  سالپ 25 یج  چنیا  روتینام 24  - 

Sharp AR-6023N ADF لدم پراش  یپک  هاگتسد 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  39 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا دحاو  دات  زا  سپ  رذآ 1403 و  دیسر 19  رس  اب  یتلود  هضرق  قاروا  لحم  زا  هیوست  لحم .  رد  الاک  لیوحت  الاک .  تلاصا  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713111 یتسپ :  دک  یرنه ،  هزوح ی  ظفاح  هب  هدیسرن  هیمس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84172120-021  ، 84172118-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84172118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005489000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704996 :: هرازه هرازه :: 1401/07/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  هاگتسد  سیک و 110  هاگتسد  دیرخ 112  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک یرازفا  تخس  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم 

زا تیلاعفزوجم  یاراد  هکزاجم  یرابتعاو  یلام  تاسسوم  یوسزا  هرداص  یاه  همانتنامضای  روشک و  یمسر  یاهکنابزا  یکنابربتعم  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
نیمات نامرد  تیریدم  مان  هب  تشر  یزکرم  هبعش  هافر  کناب  دزن  باسح 1111185281  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  دنشاب و  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  یوس 

نالیگ  ناتسا  یعامتجا 
14:30 تعاس : 1401/10/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشن شتا  نابایخ  گنهرف  نادیم  تشر  نالیگ   ، 4193744758 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپک یپک هاگتسد   هاگتسد دانسا -  -  دانسا یایا   هفرح   هفرح رنکسا   رنکسا رتنیرپ   - - رتنیرپ روتینام   - - روتینام ناونع : : ناونع 1141 14

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   1 101 10 وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   1 121 12 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 115115
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ناهفصا ناتسا  ناشاک  دنوار  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یناریا  چنیا  روتینام 24  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092292000001 زاین :  هرامش 

ناشاک دنوار  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب رتمک  نویلیم   زا 5  هدوزفا  شزرا  اب  روتینام  ره  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8731643391 یتسپ :  دک  دنوار ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  تمکح 23  شبن  یدنوار  بطق  راولب  دنوار  ناشاک   ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55511032-031  ، 55511040-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55511033-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   یناریا   یناریا چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PANASONIC PT-VZ470 لدم کینوساناپ  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داعبا 2.5*2.5 اب  یقرب  هدرپ 

یناریا چنیا   lcd 49
سالپ یج  22 روتینام

1101000032000038 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ لحارم  یسررب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

7146786381 یتسپ :  دک  سراف ،  تراجتو  ندعم  ، تعنص نامزاس  ماقم  راولب 40  تایبدا  هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32359325-071  ، 32283816-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285325-071 :: 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

یپک5704644 هاگتسد  دانسا -  یا  هفرح  رنکسا  رتنیرپ  - هحفص 94)روتینام  - روتینام  ( روتینام

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

روتینام5704996 هاگتسد  سیک و 110  هاگتسد  دیرخ 112  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 94)هصقانم  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5705276 لیاف  تاصخشم  اب  یناریا  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  هحفص 94)2  روتینام  ( روتینام

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

لاسرا5705349 - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا...و  دراه  روتینام  نیبرود  زا  مها  یریوصت  شیاپ  متسیس 
یناریا یالاک  تیولوا  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داعبا 2.5*57053582.5 اب  یقرب  هدرپ   PANASONIC PT-VZ470 لدم کینوساناپ  روتکژورپ  وئدیو 
سالپ یج  22 روتینام یناریا  چنیا   lcd 49

هحفص 94) روتینام  ( روتینام

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

شخب5705429 یرتویپماک  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تاریمعت  ینابیتشپ و  تامدخ 
گنیروتینام

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یجیج 2222 روتینام روتینام یناریا   یناریا چنیا   چنیا   lcd lcd 4949  2 .52 .5 ** 2 .52 .5 داعبا   داعبا اباب   یقرب   یقرب هدرپ   هدرپ   PANASONIC PT-VZ470PANASONIC PT-VZ470 لدم لدم کینوساناپ   کینوساناپ روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع
سالپ سالپ

117117
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوم5705460 دروبیک و   ، NAS ، Hard Disk روتینام ،  هحفص 81)سیک ،  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

بعش5705580 درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5705349 - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا...و  دراه  روتینام  نیبرود  زا  مها  یریوصت  شیاپ  متسیس 
یناریا یالاک  تیولوا  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5705437 نیبرود  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سابعردنب یرادرهش   :: 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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیدرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قباطم  زاین  دروم  یاه  نوفورکیم  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000035 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
مشق وترپ  زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TAIDEN یتراجت مان   HCS-3938D لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

.دیدرگ5705197 یراذگراب  تسویپ  تسیل  قباطم  زاین  دروم  یاه  نوفورکیم  تازیهجت  هحفص 98)تسیل  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

.دیدرگ .دیدرگ یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه نوفورکیم   نوفورکیم تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 103 ھحفص 98 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هاگشناد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

elite desk تساوخرد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095285000017 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشاد  هدننک :  رازگرب 
.تسا تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش یراذگراب  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -

دیریگب سامت  نازرف  مناخ  هرامشاب 09355172358  لاوس  هنوگره  تروصرد 

 : یتسپ دک  کی ،  یدورو  نارهت .  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  .هاگشناد  یوک  یور  هب  ور  نیب 15 و 16 . .یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1439813117

88351742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88351742-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

elite  deskelite  desk تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 103 ھحفص 99 
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکفلت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000075 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

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

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

تسا هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 24572015 تاعالطا 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

5704560PWKARA WEB ددرت لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5704803SAORG یناریاریغ نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هحفص 13)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5704985 اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ددع  دیرخ 808  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5705095 لباک  تباث و  هتسب  رادم  هحفص 21)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5705146 یبناج و  مزاول  اهرازفا ، تخس  اهرازفا ، مرن  هعومجم  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،
؛ تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  یا  هنایار 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یروتامآ5705202 ویدار  نومزآ  یکینورتکلا  هناماس  ندرک  هحفص 13)ایهم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5705261(GIS هشقن هیهت  رهش و  حطس  کالما  یزیمم   ) هژورپ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سکفلت سکفلت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 103 ھحفص 100 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5705275elite desk هحفص 99)تساوخرد رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5705343zabbix گیوتینام رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدالوف5705387 هندب  اه و  هلیم  یدالوف  مامت  ورهار  ود  یا  هلیم  دق  مامت  تیگ  ددع  هس  هحفص 46)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکیت5705421 شیپ  هب  یتوص  ماغیپ  لیدبت  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکلس5705479 یکسرپسک  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  هحفص 13)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سکفلت5705491 هحفص 99)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5705265Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 10)دیرخ 50  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو // هنایار هنایار // یلدنص یلدنص  / / یرادا یرادا زیم   زیم ناونع : : ناونع 12 112 1
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زاین دروم  دراوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003729000054 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیلج فدص  لدم  تیریدم  یرادا  زیم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناریا سرادم  تازیهجت  یتراجت  مان  مرچ  هاگنمیشن  سنج  یتشپ  نودب  لدم  نادرگ  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناریا سرادم  تازیهجت  یتراجت  مان  مرچ  هاگنمیشن  اب  یبوچ  سنج   S 1 لدم هعلاطم  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

رمک نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  رینویاپ  یتراجت  مان   PDK WMO2 لدم دنتسا  نویزیولت  زیم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
سوواط رتویپماک  یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HKC یتراجت مان   DTQ 185 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یسیئر نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   2032B لدم  200x90x75 cm زیاس راک  یرادا  زیم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناروکد هدننک  هضرع  عجرم   45x45 cm زیاس هنادرد  لدم  وشک  دمک و 1  لیاف 1  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
مشاه هدننک  هضرع  عجرم   ACSA OTOMOTIVE یتراجت مان   FH12 وولو نویماک  ییاذغ  داوم  هدنرادهگن  کنخ  نک و  مرگبآ  نک و  درسبآ  هاگتسد  الاک :  مان 

ینابرق
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یروفغ نیسح  نسح و  هدننک  هضرع  عجرم  نایو  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   A3 زیاس  MDF ورود رادباق  یزتناف  درب  تیاو  مسر  هتخت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض  .تسا  تسویپ  رد  رادیرخ  تاحیضوت  اهالاک و  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  بنج  ربنلق  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816913415

33453376-054  ، 33453371-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33453395-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ5705230 وئدیو  / هنایار / یلدنص  / یرادا هحفص 101)زیم  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داعبا 2.5*57053582.5 اب  یقرب  هدرپ   PANASONIC PT-VZ470 لدم کینوساناپ  روتکژورپ  وئدیو 
سالپ یج  22 روتینام یناریا  چنیا   lcd 49

هحفص 94) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یقرب5704449 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5704702 حرش  هب  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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