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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 ریت   ریت هبنشجنپ  2323   هبنشجنپ 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   151هکس , 190 , 000151 , 190 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   145,480هکس , 000145,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 16 ,7002 16 سیئوس700, سیئوس کنارف   325,200325,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,000هکس , 00083,000 , اداناک000 اداناک رالد   246رالد , 000246 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   92لایر ,48092 ,480

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,877,00013,877,000یالط سیلگنا دنوپ   380دنوپ , 070380 , نپاژ070 نپاژ نینی   دصکی   231دصکی ,280231 ,280

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
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3838))

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

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

زا 39 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 32

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

زا 39 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

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

زا 39 ھحفص 3 

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


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

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

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

زا 39 ھحفص 4 

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


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " 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

کیتاموتا5484522 تروص  هب  هاچ  ناروف  لرتنک  صیخشت و  ینیب ، شیپ  رازفا  مرن  نیودت  هحفص 5)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R-2/0286 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/05/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا تروص  هب  هاچ  ناروف  لرتنک  صیخشت و  ینیب ، شیپ  رازفا  مرن  نیودت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلع هجاوخ  ماهلا   06134124857 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا تروص   تروص هبهب   هاچ   هاچ ناروف   ناروف لرتنک   لرتنک وو   صیخشت   صیخشت ینیب ، ، ینیب شیپ   شیپ رازفا   رازفا مرن   مرن نیودت   نیودت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 39 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pdjk9d98agsfe?user=37505&ntc=5484522
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5484522?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5484549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاغز ردوپ  قیرزت  هژورپ  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

741/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/4/22   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکینورتنس روتکناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399304 :: 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

لاغز لاغز ردوپ   ردوپ قیرزت   قیرزت هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 22

سکینورتنس سکینورتنس روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 39 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم تعاس 23عبنم  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواپ اتید و  کتسا  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا5484522 تروص  هب  هاچ  ناروف  لرتنک  صیخشت و  ینیب ، شیپ  رازفا  مرن  نیودت  هحفص 5)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نابیتشپ5484598 هداد  زکرم  نیبرود  هحفص 9)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رواپ رواپ وو   اتید   اتید کتسا   کتسا لباک   لباک ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 39 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2h5jxd8ge22ww?user=37505&ntc=5484578
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5484578?code=37505
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005315000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484337 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا ) زا  رباعم (  ییادز  خی  فراصم  یارب  یکاروخ  ریغ  کمن  لمح  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیمورا ) زا  رباعم (  ییادز  خی  فراصم  یارب  یکاروخ  ریغ  کمن  لمح  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,680,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,285,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/08/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هلحرم  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

aranbidgol.ir :: عبنم :: 1401/05/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485305 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12:30   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- لایر درایلیم  غلبم 20  ات  کی  هیحان  هدودحم  رد  لودج  یارجا  دیرخ و  یارب  راکنامیپ  باختنا  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یهگآ  رد  تکرش  تبابلایر  درایلیم  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نویسیمک 

نامیپ لک  دصرد  هدرپس 10 

ایبنالا متاخ  دادرخ خ  نادیم 15  لگدیب  نارآ و   :: سردآ سردآ

2-54721501-031 :: نفلت :: www.aranbidgol.irنفلت تیاسبو تیاسبو

54721500-031 :: سکف :: info@aranbidgol.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییادز   ییادز خیخی   فراصم   فراصم یارب   یارب یکاروخ   یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

لودج لودج یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یارب   یارب راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 39 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4112 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

aranbidgol.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485384 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12:30   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  غلبم 50.000.000.000  ات  کی  هیحان  هدودحم  رد  رهش  حطس  شرف  کولب  یارجا  دیرخ و  یارب  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ایبنالا متاخ  نابایخ  دادرخ  نادیم 15  لگدیب  نارآ و   :: سردآ سردآ

2-03154721501 :: نفلت :: aranbidgol.irنفلت تیاسبو تیاسبو

03154721500 :: سکف :: info@aranbidgol.irسکف 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5484598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ هداد  زکرم  نیبرود  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یعیفر مناخ   03152573655 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهش رهش حطس   حطس شرف   شرف کولب   کولب یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یارب   یارب راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 77

نابیتشپ نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 39 ھحفص 9 
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درجورب ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090833000006 زاین :  هرامش 

درجورب ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 2000000 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  یلک  سپسو  هگرب  کیکفت  هب  نکسا  تمیقّانمض  .تسویپ  لیاف  قبط   a4-a5-a3 یاهزیاسرد ناتسرامیب  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915764653 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ماما ناتسرامیب  ینیمخ  یفطصم  دیس  نابایخ  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42503054-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42514016-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 39 ھحفص 10 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5484612?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mitel mn3300 نفلت زکرم  چوس  تهج  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000027 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک  لتیام  هدنزاس  عجرم   MITEL NETWORK یتراجت مان   MXE III لدم یتارباخم  نفلت  زکرم  الاک :  مان 

دنمیار نامول 
هاگتسد 335 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  هیمیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  داهنشیپ 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسوی  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش 
 . دش دهاوخ  یسررب  تفن   AVL رد هدش  تبث  یاه  تکرش  ینف  داهنشیپ  اهنت 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mitel mn3300mitel mn3300 نفلت   نفلت زکرم   زکرم چوس   چوس تهج   تهج سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1010
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ناجنز ناتسا  یتسیزهب  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 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* یتسویپ تسیل  اب  قباطم  هطقن *  هب  هطقن  طابترا  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003189000004 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب و هناماس  قیرط  زا  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  ینف » لازوپورپ   » و یتسویپ » فا  ید  یپ  لیاف  ود   » یتسیاب مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یداهنشیپ  یاه  تمیق  هب  هناماس ، قیرط  زا  رکذلا  قوف  کرادم  لاسرا  مدع  تروص  رد  .دنیامن  لاسرا 

4517813167 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ادهش  رازم  بنج  دادرخ  نادیم 15  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33553806-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطقن هطقن هبهب   هطقن   هطقن طابترا   طابترا هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mitel mn3300 نفلت زکرم  چوس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000028 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک  لتیام  هدنزاس  عجرم   MITEL NETWORK یتراجت مان   MXE III لدم یتارباخم  نفلت  زکرم  الاک :  مان 

دنمیار نامول 
هاگتسد 335 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  هیمیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  داهنشیپ 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسوی  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش 
 . دش دهاوخ  یسررب  تفن   AVL رد هدش  تبث  یاه  تکرش  ینف  داهنشیپ  اهنت 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mitel mn3300mitel mn3300 نفلت   نفلت زکرم   زکرم چوس   چوس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 39 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2h2efuwa3rmyz?user=37505&ntc=5485342
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5485342?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  یژولوتاپ  لمع و  قاتا  حرش  یرادربریوصت ، تاشرازگ  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000037 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3634001-071  ، 36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: 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  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب یژولوتاپ   یژولوتاپ وو   لمع   لمع قاتا   قاتا حرش   حرش یرادربریوصت ، ، یرادربریوصت تاشرازگ   تاشرازگ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  REV-N1 یتسیاب الاک  نژرو  .تسویپ  تاصخشم  قبط   HONEYWELL PC BOARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  یتسیاب  دشاب ، صخشم  الاک  نژرو  رمان و  تراپ  هک  یداهنشیپ  یالاک  حضاو  سکع 

1101092447000439 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492831-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-15-1400-1375-خ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5484646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Pin EDAC / ELCO 516 SERIES Plug and Receptacle CONNECTOR 38 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

HONEYWELL PC BOARDHONEYWELL PC BOARD ناونع : : ناونع 1414

Pin EDAC / ELCO 516  SERIES Plug and Receptacle CONNECTORPin EDAC / ELCO 516  SERIES Plug and Receptacle CONNECTOR   3838 ناونع : : ناونع 1515
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1318 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... رگشیامن لنپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یقفاب یحاتف  یداه   03531454977 :: 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

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال تاقلعتم  مزاول و  هیلک  هارمهب  سابعردنب  راخب  هاگورین  نامرف  قاتا  ( epro  ) یرزیاورپوس متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007021000025 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   EPRO یتراجت مان   MMS 6350 لدم هدرتسگ  تعرس  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

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

1401/05/01 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگشیامن رگشیامن لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 1616

راخب راخب هاگورین   هاگورین نامرف   نامرف قاتا   قاتا ( ( eproepro  ) ) یرزیاورپوس یرزیاورپوس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1717
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبًامتح.دشاب یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ت   - یتساوخرد تاصخشم  قبط  ویدار  یئولبات -  رزیالانآ  رواپ  یس -  لا  یپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

1101005202000213 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هراتس  دنمشوه  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   Loxone یتراجت مان   MINISERVER GEN1 لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبًامتح.دشاب یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت   - یتساوخرد تاصخشم  قبط  ویدار  یئولبات -  رزیالانآ  رواپ  یس -  لا  یپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبًامتح.دشاب هبًامتح.دشاب یمن   یمن رظن   رظن دمدم   هناماس   هناماس ردرد   الاکدک   الاکدک تت    - - یتساوخرد یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ویدار   ویدار یئولبات -  -  یئولبات رزیالانآ   رزیالانآ رواپ   رواپ یسیس -  -  لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع
.دیهدب .دیهدب تمیق   تمیق تکرش   تکرش نیا   نیا یتسویپ   یتسویپ یاهالاک   یاهالاک تاصخشم   تاصخشم
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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 100  ) ناتسرل ناتسا  حطس  یاهاتسور  گنیروتینام  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تشادهگن  یرادهگن و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... لایر نویلیم  غلبم 150  هب  هنایهام 
1101001340000064 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

هاگتسد دادعت 100  ) ناتسرل ناتسا  حطس  یاهاتسور  گنیروتینام  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تشادهگن  یرادهگن و  ریمعت ،  100 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارمع تارابتعا  لحم  زا  .ددرگ  یم  ییاشگزاب  داهنشیپ  کی  لقادح  اب  یمومع  درب  رد  مالعتسا  تبث  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیروتینام گنیروتینام وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 1919
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هئارا  تسویپ  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  گولانآ ، قیرح  نالعا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003845 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تسویپ  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  گولانآ ، قیرح  نالعا  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31313992-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5484572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   25 ناونع : 

14011398 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قبط   قبط یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ دشاب /  /  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا گولانآ ، ، گولانآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا لباک   لباک ناونع : : ناونع 2020

(( تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط )) یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   2525 ناونع : : ناونع 2 12 1
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هجوت  تسویپ  تفه  هب   lis متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000052 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادباسح  لاور  قبط  تخادرپ  هوحن  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 211  هرامش 37269021-051  اب  عالطا  تروصرد  دریگ  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: 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

همیم رهش و  نیهاش  سیدلگ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092515000033 زاین :  هرامش 

همیم رهش و  نیهاش  سیدلگ   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنورا نیون  تراجت  دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   TELETEK یتراجت مان   IRIS1BANDW لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعطق تیمضت  لاس  یتناراگ و 10  لاسکی  لقادح  / دشاب یراکنامیپ  تیحالص  یاراد  / دشابیم یناشنشتآ  نامزاس  دات  دروم  یرجم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام ود  تخادرپ  / دشاب

8315641151 یتسپ :  دک  سیدلگ ،  کرهش  رهش - نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45260801-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45263801-031 :: 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

ددرگ ددرگ هجوت   هجوت تسویپ   تسویپ تفه   تفه هبهب     lislis متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2222

لمع لمع قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2323
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ   . ینف دات  زا  سپ  دیرخ   . کی هجرد  امتح   . تست اب   UTP لدم  . CAT6 لباک رتم   500 .هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامکی هیوست.ددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم 

1101090614000597 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   . ینف دات  زا  سپ  دیرخ   . کی هجرد  امتح   . تست اب   UTP لدم  . CAT6 لباک رتم   500 .هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامکی هیوست.ددرگ 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تست تست اباب     UTPUTP  لدم لدم  . . CAT6CAT6 لباک   لباک ناونع : : ناونع 2424
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نالیگ ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  تنرتنیا  یاضف  زا  نامزاس  یلخاد  هکبش  یزاسادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004086000016 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  تنرتنیا  یاضف  زا  نامزاس  یلخاد  هکبش  یزاسادج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193983739 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناسا  هجدوب  مانرب و  نامزاس  - تمشح ناتسرامیب  یوربور  دادرخ -  15 نابایخ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664014-013  ، 33665903-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668256-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002026 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش یو  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: 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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یاضف   یاضف زازا   نامزاس   نامزاس یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یزاسادج   یزاسادج ناونع : : ناونع 2525

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2626
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کچرق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000093 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقبلاطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تراجتو  ندعم  تعنص ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ساسا -  -  یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ ساسا  رب  یرازفا  تخس  تازیهجت  سا -  یپ  یج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003481000016 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet M551DN لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MICROSOFT یتراجت مان   MICROSOFT SURFACE PRO I5-256 GB لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

MICROSOFT هدنزاس عجرم  متسیس  ساملا  نیشرپ  یتامدخ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
راگدنام تراجت  ایک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 510  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   DRW-2483ST لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD240 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   LOGITECH INTERNATIONAL S A هدنزاس عجرم  کتیجال  یتراجت  مان   C930 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
هچراپکی لاصتا  هعسوت  حرط و 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

ماگشیپ قیقد  نایدار  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D2new لدم  m 100 رزیل درب  اب  یسدنهم  یرزیل  رتم  عون  جنس  هلصاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  شیامیپ  سلطا  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیمراگ  یتراجت  مان   MONTANA680 لدم یتسد  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ لاس  کی  سانجا  هیلک  .ددرگ  هئارا  تمیق  هنیزه ، تخادرپ  هوحن  الاک و  حرش  عون و  ساسا  رب  هدیدرگ  جرد  هباشم  دک  ناریا  دراوم  یخرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب .  هتشاد 

دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تازیهجت  هیلک 
ینف 09177410635 سانشراک  نفلت 

7591653636 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  - تیریدم نابایخ  - یرهطم دیهش  راولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7430734-0917  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344079-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 39 ھحفص 24 
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ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ قباطم  یراهم (  یاه  لکد  یروا  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030012000030 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا  403 هنازخ دانسا 002 ذوفن  تستدات  نامز  زا  لاس  کی  ینابیتشپ  تامدخو  طخربزوجم   fortigate100f لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالغ 09188336422 رهم  هخسن  هسدادرارق  شزومآ  ناگیار 

1101003246000013 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715663634 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  یزکرم  نامتخاس  یدهلا  تنب  راولب  یتشهب  دیهش  راولب  - هاشننامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38238829-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38239285-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراهم یراهم یاه   یاه لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 2929

fortigate100ffortigate100f لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لیذ حرش  هب   USSD دک یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطساو  نودب  یمقر  راهچ   USSD دک - 1

نیتال یسراف و  فورح   CRM دک - 2
ICV - 3

1101005116000085 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یسیو  یاقآ  سامت 09189989500  هرامش  اب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: 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

ناوخ5484308 کالپ  هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5484837mitel mn3300 نفلت زکرم  چوس  تهج  هحفص 9)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطقن5485255 هب  هطقن  طابترا  هحفص 9)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5485342mitel mn3300 نفلت زکرم  چوس  هحفص 9)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5485448 نیبرود  تروپ و  هحفص 32)چیئوس 24  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

USSDUSSD  دکدک یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - وگول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410000498 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیجرپ هدننک  هضرع  عجرم   kutu grafik یتراجت مان  یددع  نتراک 1500  یدنب  هتسب  عون  دیفس  گنر  یزلف  سنج  یتاغیلبت  وگول  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

رگشیامن5485151 هحفص 14)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزلف یزلف سنج   سنج یتاغیلبت   یتاغیلبت وگول   وگول ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 39 ھحفص 27 
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ناراهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ و تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   . تاو و روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هئارا  یرادرهش  هب  تسیل  هناماس و  رد  نآ  عومجم 

1101093440000004 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  ناراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8459118951 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  ارهز - همطاف  راولب  ناراهب - رهش  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37254000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254004-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000098 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقبلاطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3333

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 39 ھحفص 28 
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دورهاش یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دعب  دصرد  تخادرپ 40 طیارش  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  تاصخشم  قبطراد  فالغ  ینفد  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامکی طسقود  یط  یقابلا  لیوحت 

1101005375000104 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  دورهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 23 ناوت نیرولف 1  حرط  ینفد  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یط یقابلا  لیوحت  زا  دعب  دصرد  تخادرپ 40 طیارش  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  تاصخشم  قبطراد  فالغ  ینفد  غارچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامکی طسقود 

3615654758 یتسپ :  دک  دورهاش ،  یرادرهش  یسودرف  نابایخ  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224060-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226021-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد فالغ   فالغ ینفد   ینفد غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  دانسا  قبط  ادیش  یرگشدرگ  کرهش  رد  بوغرم  ینتب  هتخاس  شیپ  لوادج  یوپد  دیلوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094506000001 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاهب مالعتسا  دانسا  قبط  ادیش  یرگشدرگ  کرهش  رد  بوغرم  ینتب  هتخاس  شیپ  لوادج  یوپد  دیلوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613131 یتسپ :  دک  برغ ،  تارادا  عمتجم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32242359-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242364-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  مالقا  هریغ  ینمیا و  شفک  مخز  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000211 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینامحر مارهب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  اسرآ  لدم   200x300 mm داعبا یزلف  سنج  امن  بش  رطخ  هدنهد  رادشه  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  مالقا  هریغ  ینمیا و  شفک  مخز  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوغرم بوغرم ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لوادج   لوادج یوپد   یوپد وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 3636

هریغ هریغ وو   ینمیا   ینمیا شفک   شفک مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ یرادهگن  ریمعت و  بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000006 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 9 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدازآ دنلیآ  لیردراگ  یزاسزاب  میمرت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000031 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع 3838

دنلیآ دنلیآ لیردراگ   لیردراگ یزاسزاب   یزاسزاب وو   میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 3939

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5484557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینهآ بوچ  راهچ  هارمه  هب  یلومعم )  کیتسوگآ و  برد (  ناونع : 

14011108 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینهآ ینهآ بوچ   بوچ راهچ   راهچ هارمه   هارمه هبهب   یلومعم )  )  یلومعم وو   کیتسوگآ   کیتسوگآ برد (  (  برد ناونع : : ناونع 4040

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یکناویا   یکناویا شخب   شخب یرتشا   یرتشا دیهش   دیهش هعومجم   هعومجم نیبرود   نیبرود  ( ( هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب    ) ) یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ  . . تسویپ تسویپ

4141
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ینف تاصخشم  قبط  یکناویا  شخب  یرتشا  دیهش  هعومجم  نیبرود   ( هطوبرم تاقلعتم  هارمه  هب   ) یزادنا هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یدقن  تخادرپ   . تسویپ

1101003590000084 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 

اتیپوس
هتسب 100 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

ولناوشر یتمسق  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CDCAM هدنزاس عجرم   Avrs308dd لدم هلاناک   NVR 8 طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   LEGRAND هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   LSZH لدم دنارگل   utp Cat6A هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک 
رتم 800 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519793635 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یبرغ  ناتسراگن  راولب  ناتسراگن  نادیم  ناتسلگ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33468093-023  ، 33468026-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33468095-023 :: 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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مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق یتسویپ  یاهلیاف  تاصخشم  قبط  افطل  .دشاب  یم  هتسبرادم  نیبرود  تروپ و  چیئوس 24  ددع  زاین 1  دروم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  ار  راد  تمیق  لیاف  یراذگ و 

1101030009000002 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( FC6I-V(S لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق لیاف  یراذگ و  تمیق  یتسویپ  یاهلیاف  تاصخشم  قبط  افطل  .دشاب  یم  هتسبرادم  نیبرود  تروپ و  چیئوس 24  ددع  زاین 1  دروم  تاموزلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  ار  راد 

 : یتسپ دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  رثوک -  عمتجم  شبن  تسپ -  یادهش  یرتم  نابایخ 60  یلع -  دیس  هاش  هدازماما  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3719145679

37179142-025  ، 37179102-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37179115-025 :: 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 وو   تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دشابیم هنازخ 1401/8/21  دانسا  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  کینورتکلا  هاگراک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003220000064 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

( کسید دراه  هدننک  شخپ   ) ریلپ کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
گولانآ نیبرود  هب  لاصتا  یارب  لاتیجید  نیبرود  تشپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشابیم هنازخ 1401/8/21  دانسا  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  کینورتکلا  هاگراک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847135 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا.هیظفاح  هار  هس.یتشهب  دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38378224-083  ، 8348048-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359051-083 :: 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   140 1/8/2 1140 1/8/2 1 هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود کینورتکلا   کینورتکلا هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتپوک داوک  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000039 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5484308 کالپ  هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نامرک یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتپوک رتپوک داوک   داوک هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

یلصا یلصا دیاب   دیاب اهالاک   اهالاک یمامتو   یمامتو الاک   الاک شورف   شورف زوجم   زوجم یاراد   یاراد   IMEDIMED  وضع وضع دیاب   دیاب هدننک   هدننک نیمات   نیمات وو   تسویپ   تسویپ تسیلو   تسیلو هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا یمامت   یمامت ناونع : : ناونع
تلاصا تلاصا بسچربو   بسچربو   IRCIRC  دکدک یارادو   یارادو الاب   الاب خیرات   خیرات اباب  

4545
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دیاب اهالاک  یمامتو  الاک  شورف  زوجم  یاراد   IMED وضع دیاب  هدننک  نیمات  تسویپ و  تسیلو  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلاصا بسچربو   IRC دک یارادو  الاب  خیرات  اب  یلصا 

1101091553000003 زاین :  هرامش 
نامرک یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یددع  ییاوقم 50  هبعج   18x150 mm زیاس یکشزپ  یبوچ  گنالسبآ  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   Septodont یتراجت مان   g 15 یبویت ییاوقم 1  هبعج  یکشزپنادند  دربراک   Xylonor یسح یب  یرپسا  الاک :  مان 

بویت 12 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

یدلاخ هشیاع  هدننک  هضرع  عجرم   BISCO یتراجت مان   g 70 یرطب یکیتسالپ 1  هتسب  یکشزپنادند  چا  دیسا  الاک :  مان 
یرطب 5 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
بط دیهمت  هدننک  هضرع  عجرم   g 38 ییاوقم هبعج  یدنب  فک  دربراک  نیلانوز  یکشزپنادند  نامس  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

یاچ لگ  هدننک  هضرع  عجرم   g 100 یطوق یکشزپنادند  دیاسکا  کنیز  نامس  الاک :  مان 
یطوق 10 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
کیلرام یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لژومورک  یتراجت  مان  هسیک   g 500 ردوپ عیرس  تانیژلآ  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 

هسیک 100 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

هناگی یدیعس  یلعجارعم  هدننک  هضرع  عجرم   PD یتراجت مان   ml 100 یکیتسالپ یرطب  یکشزپنادند  لونژوا  الاک :  مان 
یرطب 20 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
یاچ لگ  هدننک  هضرع  عجرم   g 240 یا هشیش  فرظ  هبعج 6  یکشزپنادند  تقوم  نامسناپ  هدام  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  الراپ  تازیهجت  ماهم  هدنزاس  عجرم  الراپ  یتراجت  مان   ml 18 یا هشیش  یرطب  دصرد  زد 20  لولحم  یکشزپنادند  لوزورکومرف  لاناک  تور  الاک :  مان 
الراپ تازیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

یرطب 10 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   BMS یتراجت مان  یکیتسالپ  بویت   HEAVY BODY 60 ml لدم روتاویتکا  یکشزپنادند  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 
بویت 30 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات اب  یلصا  دیاب  اهالاک  یمامتو  الاک  شورف  زوجم  یاراد   IMED وضع دیاب  هدننک  نیمات  تسویپ و  تسیل  قبط  هباشم و  اهدک  ناریا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09131995801 دشاب تلاصا  بسچربو   IRC دک یارادو  الاب 

7618759689 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  بلق  سناژروا  بنج  افش  راولب  یاهتنا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120023-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32120023-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

زوجم5484273 یاراد   IMED وضع دیاب  هدننک  نیمات  تسویپ و  تسیلو  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت 
تلاصا بسچربو   IRC دک یارادو  الاب  خیرات  اب  یلصا  دیاب  اهالاک  یمامتو  الاک  شورف 

هحفص 36) )  bmsbms
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " 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

یرتشا5484431 دیهش  هعومجم  نیبرود   ( هطوبرم تاقلعتم  هارمه  هب   ) یزادنا هار  بصن و  دیرخ و 
دشاب یم  یدقن  تخادرپ   . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یکناویا  شخب 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

لاغز5484549 ردوپ  قیرزت  هژورپ  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 6)لیمکت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-810-PHD-15024 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5484913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTIC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

5484913RIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTIC(38 هحفص قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

RIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTICRIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTIC ناونع : : ناونع 4646
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5484281 قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  گولانآ ، قیرح  نالعا  لباک 
دوش هئارا 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لمع5485444 قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 18)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5484308 کالپ  هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا5484522 تروص  هب  هاچ  ناروف  لرتنک  صیخشت و  ینیب ، شیپ  رازفا  مرن  نیودت  هحفص 5)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5485448 نیبرود  تروپ و  هحفص 32)چیئوس 24  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 39 ھحفص 39 
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