
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 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 19

140 1140 1 یدید     2 12 1 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3535))

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 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( 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  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگنس نایسراپ  لاپا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

OP/1401/316 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/10/21  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ زور 

داصتقا یایند   :: عبنم تکاپ ج 1401/11/12عبنم فلا و ب 1401/11/8 و  تاکاپ  میلست   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16 یرادا  تقو  نایاپ  ات 

6135857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ICT MASTER PLAN یرادرب هرهب  یرادهگن و  ریمعت و  یبای ،  بیع  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  راذگ  هصقانم  لایر -  نیمضت 8.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگنس نهآ  گنس  عمتجم  فاوخ   ، ناتسرهش یوضر  ناسارخ  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ
نفلت تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  لوا ، هقبط  کالپ 43 ، یبرغ  متسیب  نابایخ  یلامش ، همالع  نابایخ  جاک  نادیم  دابآ  تداعس  نارهت  تاکاپ  لیوحت 

02126743918

09122340565 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: commission.opalparsiansangan@gmail.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 18:30  تیاس  زا   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 18:30   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136143 :: هرازه هرازه - دکدک   خروم 1401/11/19 تعاس 10  فلا و ب  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/08 تعاس 10  تکاپ ج  ییاشگزاب 

یچاتیه نیبروت   AVR لنپ هب  طوبرم   VCMI تراک لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  30/000/000/000 دروارب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 1/500/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلا 36 نفلت 07152724134   7449184831: یتسپدک نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم -  ناتسرهش  سراف -   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.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

ICT MASTER PLANICT MASTER PLAN  یرادرب یرادرب هرهب   هرهب وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یبای ،  ،  یبای بیع   بیع تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

یچاتیه یچاتیه نیبروت   نیبروت   AVRAVR لنپ   لنپ هبهب   طوبرم   طوبرم   VCMIVCMI تراک   تراک لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001578000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136293 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 7-05133400001 هرامش 2  یرادا  نامتخاس  بنح  یجراخ  لانیمرت  یوربور  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  هاگدورف  هناخریبد   :: سردآ سردآ

85193768  - 88969737  - 27313131 :: نفلت :: 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

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAMSON CONTROL VALVE& ACCESSORIES یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
P/F YOKOGAWA ESD SYSTEM - 

TUBE GASTEC DETECTOR - 
نیباک  - 

U-TUBE BUNDLE - 
یلزید  کارتفیل  - 

REVERSE OSMOSIS MEMBRANE ELEMENT - 
رمرفیر  هروک  تسیلاتاک  - 

... HTSC تسیلاتاک - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: earc.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

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

نیباک نیباک - - SAMSON CONTROL VALVE& ACCESSORIES-  P/F YOKOGAWA ESD SYSTEMSAMSON CONTROL VALVE& ACCESSORIES-  P/F YOKOGAWA ESD SYSTEM ناونع : : ناونع 44

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000370 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136010 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و  ریغ  دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  حطس  نز  کمشچ  یاه  غارچ  رادغارچ و  تاعطاقت 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تایلمع یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و  ریغ  دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ، تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

رهش حطس  نز  کمشچ  یاه  غارچ  رادغارچ و  تاعطاقت  ینارمع 

لایر   1,605,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنیکراپ مراهچ  هقبط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش -  ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده - یتاقبط 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

وو یئاقلا   یئاقلا یاهروسنس   یاهروسنس یارجا   یارجا وو   دنمشوه   دنمشوه ریغ   ریغ وو   دنمشوه   دنمشوه یهدنامرف   یهدنامرف یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ، ، بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
تاعطاقت تاعطاقت ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPImen NG Firemall Model 3500K Part Number: D100hl106- یاهمتسیس یناسر  زورب  هلاس و  کی  ینف  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IPMen Internet Billing Part Number :D150V 2 و

1101001105003054 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IPMen و IPImen NG Firemall Model 3500K Part Number: D100hl106-2 یاهمتسیس یناسر  زورب  هلاس و  کی  ینف  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Internet Billing Part Number :D150V

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61695103-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو   IPImen NG Firemall Model 3500K Part Number: D100hl106 -2IPImen NG Firemall Model 3500K Part Number: D100hl106 -2 یاهمتسیس   یاهمتسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هلاس   هلاس کیکی   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
IPMen Internet Billing Part Number :D150VIPMen Internet Billing Part Number :D150V
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIS هناماس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000237 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

HISHIS هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09173595100 اب  رتشیب  عالطا  - تسویپ تادنتسم  قبط  سابعردنب ، نارآرهم و  تفن  لاقتنا  زکارم  دلیف  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت 

1101001105003037 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم دقعنم  دادرارق.تسا  راتخم  داهنشیپدات  ای  در  رد  امرفراک.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  یمازلا و  ینمیادات  همانیهاوگو  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگدننام  یتکرش  کرادم  ندوب  اراد 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469034-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461495 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/23هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاقنراون تعرس  هدننک  لرتنک  هدنهدناشن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم دلیف   دلیف گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 88

هلاقنراون هلاقنراون تعرس   تعرس هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک وو   هدنهدناشن   هدنهدناشن 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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ناوال تفن  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   P/F SIEMENS PROGRAMMABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000598 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Finder  | ساب هدننک  لرتنک  هدننک  لرتنک  ای  لدبم  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ساب ساب هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ایای   لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 39 ھحفص 11 
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سیدرپ یروانف  کراپ   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس قیرح  مالعا  متسیس  داریا  اطخ و  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنوش یمن  یئاسانش  پول  کی  رد  اهروتکتید  زا  یدادعت   / cut loop و shortcut loop یاطخ

1101004564000097 زاین :  هرامش 
سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  سوگرآ  روتکتید  سنس و  لنپ  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: 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

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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش سراپ  هقطنم  روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمکت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000830 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلامش سراپ  هقطنم  روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

پول پول کیکی   ردرد   اهروتکتید   اهروتکتید زازا   یدادعت   یدادعت  /  / cut loopcut loop  وو   shortcut loopshortcut loop  یاطخ یاطخ نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس داریا   داریا وو   اطخ   اطخ عفر   عفر ناونع : : ناونع
دنوش دنوش یمن   یمن یئاسانش   یئاسانش

111 1

یلامش یلامش سراپ   سراپ هقطنم   هقطنم روما   روما ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ تروص   تروص هبهب   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   لیمکت   لیمکت 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 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/13عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هکبش  دیفس  گنر  لباک  چپ  متیا   2 ناونع : 

14014025 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش دیفس   دیفس گنر   گنر لباک   لباک چپچپ   متیا   متیا   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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 
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل  ( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 5  اب  ماخ   CD دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000063 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   FINAL ULTIMA یتراجت مان  یددع  کنیرش 50  هتسب   MB 700 ماخ  CD الاک :  مان 

هتسب 6,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  امتح " الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل 
دشاب یم  ههام  هیوست 5 

ددرگ همیمض  مالعتسا  گرب  روتکاف و  شیپ 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل (( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ههام ههام   55 تخادرپ   تخادرپ اباب   ماخ   ماخ   CDCD  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 39 ھحفص 14 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  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 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZTE مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000303 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهج زادرپ  هب  هدننک  هضرع  عجرم   ZTE یتراجت مان   MF190 لدم  GSM مدوم الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ZTEZTE  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 1515

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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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 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اقیقد  یرتویپماک  مالقا  ددع  تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001086 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیبم رازفا  کامیل  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   WACOM یتراجت مان  طسوتم   4 سوتنیا لدم  لاتیجید  یرون  ملق  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

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

61623375-021  ، 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ددع   ددع تفه   تفه ناونع : : ناونع 1616
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  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 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  کیتورکیم  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000302 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا طیارش  تسویپ و  تسیل  تاصخشم  قبط   GPS هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005728000056 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنیآرف هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  ماقرا  دنیآرف  هدنزاس  عجرم   GPS یتراجت مان   m 2/5 تقد بایدر  هاگتسد   G101 CASPI-OJAN لدم سا  یپ  یج  الاک :  مان 

زادرپ ماقرا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33302003-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320845-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 1717

یمالعا یمالعا طیارش   طیارش وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   GPSGPS هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتا هب  هکبش  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002501 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص نازاس  هنیهب  باحس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMTOG110 لدم  GSM هب سابدم  لکتورپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلاصا یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتا تنرتا هبهب   هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 1919
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایمار ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایمار ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحمرد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093648000064 زاین :  هرامش 

نایمار ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/14 زاین :  خیرات 

نایمار رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایمار ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحمرد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4881637849 یتسپ :  دک  نایمار ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  یزکرم ، یرتنالک  بنج  نایمار ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35881849-017  ، 35883632-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35883632-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایمار نایمار ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحمرد   هدودحمرد یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب دنمشوه   دنمشوه ولبات   ولبات بصن   بصن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 bft دنرب هگنل  ود  برد  بسانم  یقرب  نک  زاب  برد 

ییولیک زاین 600  دروم  ناوت 
1101030687000053 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   BFT یتراجت مان   MICHELANGELO لدم  1x30 cm داعبا  AC روتوم عون  یقرب  کیتاموتا  نک  زاب  رد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37362901-077  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: 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

ACAC  روتوم روتوم عون   عون یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا نکنک   زاب   زاب ردرد   ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض لاس  اب 5  - تسویپ یاهلودج  ینف  تاصخشم  قبط  درب  ضیوعت  یساسا و  تاریمعت  ملق   7  - دشابیمن کالم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - طرشو دیق  یب  یبتک 

1101001010000356 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماع دربراک  اب  تالآ  نیشام  دیلوت  سیورس :  مان 
7 هبترم 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش 
ددع  دادعت 4   Besam ورک یا  هشیش  برد 

ددع  دادعت 2  ورک  یا  هشیش  برد  ریز  یموینیمولآ  رواک 
ددع  دادعت 7  روتوم  ضیوعت  زاین  تروص  رد  روتوم و  ریمعت 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

طرشو دیق  یب  یبتک  تنامض  لاس  اب 5  - تسویپ یاهلودج  ینف  تاصخشم  قبط  درب  ضیوعت  یساسا و  تاریمعت  ملق   7  - دشابیمن کالم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- تسا راکنامیپ  اب  راک  ماجنا  نسح  اه ی  هنیزه  هیلک  -

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتوم روتوم ریمعت   ریمعت ورک -  -  ورک یایا   هشیش   هشیش برد   برد ریز   ریز یموینیمولآ   یموینیمولآ رواک   رواک  -  - BesamBesam  ورک ورک یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هشاو یاتسور  یرایهد   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ .هشاو یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098325000004 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  هشاو  یاتسور  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .دشابیم یمازلا  تکرش  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  تمیق  داهنشیپ  هگرب  یراذگراب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3864177178 یتسپ :  دک  هشاو ،  یاتسور  دنزاش - ناتسرهش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38231365-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38231365-086 :: 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

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ، ربتعم  یتناراگ  تسویپ ، یاه  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

1101096123000063 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 69 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ، ربتعم  یتناراگ  تسویپ ، یاه  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

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

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// .هشاو .هشاو یاتسور   یاتسور یرایهد   یرایهد یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هنیزه هنیزه .دشاب   .دشاب یمیم   یرابتعا   یرابتعا تروص   تروص هبهب   هیوست   هیوست دشاب ، ، دشاب ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ تسویپ ، ، تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح

2424

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن6135914 لاقتنا  زکارم  دلیف  هحفص 9)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

6136298SAMSON CONTROL VALVE& ACCESSORIES- P/F YOKOGAWA ESD
نیباک - SYSTEM

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6136053 / cut loop و shortcut loop یاطخ نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  داریا  اطخ و  عفر 
دنوش یمن  یئاسانش  پول  کی  رد  اهروتکتید  زا  یدادعت 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6136053 / cut loop و shortcut loop یاطخ نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  داریا  اطخ و  عفر 
دنوش یمن  یئاسانش  پول  کی  رد  اهروتکتید  زا  یدادعت 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هقطنم6136246 روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمکت و 
یلامش سراپ 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455433 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2525
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   Sony ICDTX660 لدم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000564 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

35911738-021  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6135945/ .هشاو یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب6136083 هیوست  دشاب ، ربتعم  یتناراگ  تسویپ ، یاه  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  یرابتعا  تروص 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6136154 هحفص 7)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6136183Sony ICDTX660 هحفص 7)لدم نیبرود  ( نیبرود

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

Sony ICDTX660Sony ICDTX660 لدم   لدم ناونع : : ناونع 2626
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشمدک ناریا  ) ددع 6 دادعت هب  hard ssd:HPE 000h4-mzilt3T8HALS003-PN:P02434 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000285 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغماد ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا hpg10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000012 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ تراجت  سوناف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا )) ددع ددع 66 دادعت دادعت هبهب   hard ssd:HPE 000h4-mzilt3T8HALS003-PN:P02434hard ssd:HPE 000h4-mzilt3T8HALS003-PN:P02434 ناونع : : ناونع 2727

یناریا یناریا hpg10hpg10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002503 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2xQC2.80 X5560 لدم  switch رورس الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 R07 2x Xeon X5660 لدم  switch رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   AWB 6A4 لدم یموجن  تعاس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریما هدننک  هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3000211.1   A 1 نایرج تدش   V 7/2 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ 

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

هدننک هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3001814   A 200 نایرج تدش   V 3/7 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / تسا دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 2929
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   DL380 Gen10 8SFF CTO Server لدم  HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000515 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیورآ دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 CTO SERVER لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  تیوضع 

.ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  امتح  تسیابیم  یلام  ینف و  داهنشیپ 
.هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه 

هزور یلام 60  باسح  هیوست 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   DL380 Gen10  8SFF CTO ServerDL380 Gen10  8SFF CTO Server  لدم لدم   HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 3030
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نارهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهم ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005562000005 زاین :  هرامش 

نارهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 43 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب هدرکن  لیمکت  ار  اه  لیاف  هک  یناگدننک  نیمات  دیامن  مادقا  یتسویپ  یاه  لیاف  قیقد  لیمکت  هب  تبسن  افطل  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمن  یسررب  لباق  اهنآ  تساوخرد 

6991843649 یتسپ :  دک  یمساج ،  یادهش  راولب  نارهم  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827184-084  ، 33823153-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33823154-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا6135935 ) ددع 6 دادعت هب  hard ssd:HPE 000h4-mzilt3T8HALS003-PN:P02434
( هباشمدک

هحفص 25) رورس  ( رورس

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

یناریا6136211 hpg10 هحفص 25)رورس رورس  ( رورس

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

یقرب6136226 هحفص 25)تاودا  رورس  ( رورس

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

تسویپ6136238 حرش  قباطم   DL380 Gen10 8SFF CTO Server لدم  HP هحفص 25)رورس رورس  ( رورس

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

نارهم6136249 ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 25)درادناتسا  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهم نارهم ناتسرهش   ناتسرهش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 3131
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6135895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ دض  لیتسا  سلنتساروسنس  هدنرادهگن  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14011575 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ دضدض   لیتسا   لیتسا سلنتساروسنس   سلنتساروسنس هدنرادهگن   هدنرادهگن فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3232
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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 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   0130370 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف
1101093985008400 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   bar 20 راشف  mm 600 زیاس  GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دالوپ هدننک  هضرع  عجرم  نیورآ  دالوف  لاصتا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   in 3/4 زیاس  A106 یدالوف سنج  زرد  نودب  هلول  لپین  الاک :  مان 
دنورا بونج  زیهجت 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سوت ایاب  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   m 27 لوط  EPDM سنج  T96 گنلیش الاک :  مان 
هقلح ( لور )10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   0130370 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس - - EPDMEPDM  سنج سنج   T96T96 گنلیش   گنلیش یدالوف - - یدالوف سنج   سنج زرد   زرد نودب   نودب هلول   هلول لپین   لپین -- GRPGRP  سنج سنج هداس   هداس هلول   هلول گنیلپوک   گنیلپوک ناونع : : ناونع
بآبآ لولحم   لولحم

3333
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس یا  هقطنم  بآ  یماهس  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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوهو بآ  یاهاگتسیا  هعسوتو  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001169000011 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب یسدنهم و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AMTAB یتراجت مان  یلیر  کیمانید  نیزوت  متسیس  دربراک   PSLA روسنس درب  الاک :  مان 

ررکم
ددع 7 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رویرهش  راولب 17  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361913-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361917-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ6135895 دض  لیتسا  سلنتساروسنس  هدنرادهگن  فیدر  کی  هحفص 29)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

ریغ6136010 دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ، تایلمع 
تاعطاقت ینارمع  تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و 

هحفص 7) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سنج6136088  T96 گنلیش یدالوف - سنج  زرد  نودب  هلول  لپین  -GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک 
بآ لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  - EPDM

هحفص 29) روسنس  ( روسنس

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

یسانشاوهو6136168 بآ  یاهاگتسیا  هعسوتو  هحفص 29)لیمکت  روسنس  ( روسنس

یسانشاوهو یسانشاوهو بآبآ   یاهاگتسیا   یاهاگتسیا هعسوتو   هعسوتو لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3434

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 " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  ( دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  تسا  هباشمدکناریا  ) یزاگ تاناعیم  حطس  چوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003254 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنورا تعنص  دنویپ  کار  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان   B73 لدم تاعیام  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  داهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  لماک  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ : هوحن.ددرگ  یمن  یسررب  یلام  ینف و 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

یم6136104 تسویپ  هب  الاک  حرش  تسا  هباشمدکناریا  ) یزاگ تاناعیم  حطس  چوس  لول 
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  ( دشاب

هحفص 33) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

یم6136104 تسویپ  هب  الاک  حرش  تسا  هباشمدکناریا  ) یزاگ تاناعیم  حطس  چوس  لول 
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  ( دشاب

هحفص 33) چیئوس  ( چیئوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6136183Sony ICDTX660 هحفص 7)لدم نیبرود  ( نیبرود

.دشاب .دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا (( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک حرش   حرش تسا   تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا )) یزاگ یزاگ تاناعیم   تاناعیم حطس   حطس چوس   چوس لول   لول ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000148 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

.تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

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

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط نژیو   نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد هسهس   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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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

**** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / تداعس روتینام  رتمیسکا  سلاپ  بورپ  طبار  بورپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378001010 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   Red LNC لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   ft 10 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

سانشراک

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

**** **** یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت // تداعس تداعس روتینام   روتینام رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ طبار   طبار وو   بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 3737

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 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008395 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، SVTB PACIFIC، THOMAS ژویفیرتناس پمپ  گنیلپوک  هرهم ، تلوب و  تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهاپس راک  یژرنا و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 001-518630  پمپ  دنلگ  لماک  گنیکپ  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتیف گنیتیف تلوب -  -  تلوب گنیکپ - - گنیکپ ناونع : : ناونع 3838
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . رسویدسنارت تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب زکرم  نیا  دات 

1101093856002580 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رمیلپ نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BL LIFESCIENCES LTD هدنزاس عجرم   B-KT-164E لدم یکشزپ  گنیروتینام   single راشف رسویدسنرت  الاک :  مان 
یناساس

ددع 400 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زا.دشاب   زا.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . رسویدسنارت رسویدسنارت تیک   تیک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا

3939

گنیتیف گنیتیف // یباتهم یباتهم پمال   پمال // نکفارون نکفارون ناونع : : ناونع 4040
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گنیتیف / یباتهم پمال  / نکفارون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002504 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هبعج یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 42 ناوت یباتفآ  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  رشاو  لاو  لدم  عبرم  یراوید  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
مان یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 10 ناوت یباتفآ  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  تیال  تج  لدم  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 10 ناوت یجنران  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  تیال  تج  لدم  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 20 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رون یزام  دنرب  / تسیمازلا هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن6135914 لاقتنا  زکارم  دلیف  هحفص 9)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6135921 تاصخشم  حرش و  قبط  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  هس  هحفص 34)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6135944**** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / تداعس روتینام  رتمیسکا  سلاپ  بورپ  طبار  هحفص 34)بورپ و  روتینام  ( روتینام

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

گنیتیف6136040 تلوب -  هحفص 34)گنیکپ - روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

تسویپ6136092 لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . رسویدسنارت تیک 
دشاب زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم 

هحفص 34) روتینام  ( روتینام

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

گنیتیف6136239 / یباتهم پمال  / هحفص 34)نکفارون روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6136083 هیوست  دشاب ، ربتعم  یتناراگ  تسویپ ، یاه  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  یرابتعا  تروص 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

6135992IPImen NG Firemall Model یاهمتسیس یناسر  زورب  هلاس و  کی  ینف  ینابیتشپ 
IPMen Internet Billing Part Number 3500 وK Part Number: D100hl106-2

:D150V

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6135945/ .هشاو یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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