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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 14

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

140 1140 1 یدید     55 هبنشود   هبنشود 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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3030))

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

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

زا 37 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( 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 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

زا 37 ھحفص 2 
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( 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 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

زا 37 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

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

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

زا 37 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناریگشیپ تاریمعت  یرادهگن و  متسیس  یارجا  رد  رثوم  لماوع  یسررب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام  12: ارجا راظتنا  دروم  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  80,000,000: ارجا راظتنا  دروم  هنیزه 

:: سردآ سردآ

07152112730 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

804-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش حطس  رد   SDI ینامزاس یناکم  هداد  تخاسریز  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناریگشیپ هناریگشیپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن متسیس   متسیس یارجا   یارجا ردرد   رثوم   رثوم لماوع   لماوع یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 11

SDISDI ینامزاس   ینامزاس یناکم   یناکم هداد   هداد تخاسریز   تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 37 ھحفص 5 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6081961?code=37505
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

63  / ج آ ک ت / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش یلا  خروم 1401/09/26  تعاس 8  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن هاچ  سیتوا  نامرف  متسیس  یاهتولیاپ  ملق  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن  راولب  هیدیما  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا   :: سردآ سردآ

یلخاد 88969737-85193768-02141934-23170  0615262273 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06152620897-06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003051000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082247 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زتره  اگیگ  یلا 40  یسناکرف 1  یاه  دناب  رد  یرتمیلیم  جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زتره اگیگ  یلا 40  یسناکرف 1  یاه  دناب  رد  یرتمیلیم  جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   601,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش  نابایخ  نارهت   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هناخترازو 

:: 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

تفن تفن هاچ   هاچ سیتوا   سیتوا نامرف   نامرف متسیس   متسیس یاهتولیاپ   یاهتولیاپ ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

زتره زتره اگیگ   اگیگ   4040 یلا   یلا   11 یسناکرف   یسناکرف یاه   یاه دناب   دناب ردرد   یرتمیلیم   یرتمیلیم جوم   جوم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هناماس   هناماس نتنآ   نتنآ یرس   یرس یزادنا  99   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 37 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004366000151 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082296 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدرا یئایض  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ssu.ac.ir/tender هب هعجارم  اب  رتشیب  تاعالطا 

دزی  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناکدرا یئایض  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   839,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یقودص  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  رنهاب ، دیهش  نادیم  دزی ،  ، 8916978477 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 37 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هلمج  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082290 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

شرتسگ رد  تکراشم  روظنم  هب  طیارش  دجاو  یروشک  ناراذگ  هیامرس  ناوت  زا  یرثکادح  بذج  یبایزرا و  ییاسانش   ، یمومع ناوخارف  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاسرتسب زین  کینورتکلا و  تلود  ققحت  تاعالطا و  یلم  هعسوت  روظنم  هب   FTTH تعرس رپ  تنرتنیا  زا  یگناخ  نیکرتشم  یرادروخرب  یرون و  ربیف  تاطابترا 

 FTTH تنرتنیا زا  یگناخ  نیکرتشم  یرادروخرب  یرون و  ربیف  داجیا  یلغش و  یاهتخاس  ریز  دشر و 
رتمولیک تحاسم 52   FTTH تعرس رپ  تنرتنیا  یرون و  ربیف  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  یارجا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 292  01135156000 :: 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

6082062SDI ینامزاس یناکم  هداد  تخاسریز  یزادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

موس هلحرم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/54 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم :: 1401/10/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081917 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد حلاصم و  لماش  عطقنم  دتمم و  یروحم  درس  یئزج و  ود  یئزج و  کت  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 800/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  تعرس تعرس رپرپ   تنرتنیا   تنرتنیا وو   یرون   یرون ربیف   ربیف لنوت   لنوت ثادحا   ثادحا یتکراشم   یتکراشم هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

یئزج یئزج ودود   وو   یئزج   یئزج کتکت   گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 37 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000001402000091 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081788 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11:30   - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  29/200/000/000 دروارب :

لایر  1/451/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

جرک زربلا ،   :: سردآ سردآ

اهنامیپ روما  زربلا ،  ناتسا  زاگ  تکرش   6  ، تیبرت یوربور  گنهرف ، نابایخ  نواعت ،  راولب  یناقلاط ،  نادیم  ، 

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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

رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091368000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هب هدیسرن   – یراولد یلعسیئر  راولب  سدق –  هکلف  رهشوب –  رهشوب –  ناتسا  زاگ  تکرش   ، 7514779389 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یناریتشک هارراهچ 

:: 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

تسارح تسارح کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 37 ھحفص 9 
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رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082249 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 122.265.000.000 

لایر  همان 6.114.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن ترازو  تسارح  نامزاس  تسیل  رودنو  رد  تیوضع  یدنب :  هبتر 

یناریتشک هار  راهچ  هب  هدیسرن  یراولد  یلعسیئر  راولب  سدق  هکلف  رهشوب   :: سردآ سردآ

07733337603 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07733330964 :: 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

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هچراپکی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/10-113 ت یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082279 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارکب ریپ  نهآ  گنس  عمتجم  رد  یریوصت  تراظن  یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   2.365.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن وو   یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک دصتشه  سوریو  یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  مان  هب  هدوب و  هنایمرواخ  هلاسکی و  سنسیال  )ESET Endpoint Advanced

1101003885000124 زاین :  هرامش 
یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب تکرش  ناسانشراک  ای  سانشراک  تماقا  باهذ و  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  هدنشورف  تکرش  سانشراک  روضح  هب  زاین  هب  صیخشت  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رایشوه 04531505818 سدنهم  مناخ  یروانف  سانشراک  سامت  هرامش  - دشابیم هدنشورف  تکرش  هدهع 

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ققحم ققحم هاگشناد   هاگشناد مان   مان هبهب   وو   هدوب   هدوب هنایمرواخ   هنایمرواخ وو   هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال )) ESET Endpoint AdvancedESET Endpoint Advanced  هربراک هربراک دصتشه   دصتشه سوریو   سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یلیبدرا   یلیبدرا

1212
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی  IBSNG رازفا مرن  سیورس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000126 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
روآ نف  شیوپ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  شیوپ  سراپ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   IBSng یکینورتکلا رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایشوه 04531505818 سدنهم  مناخ  یروانف  سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس سیباتید  اهرازفا و  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001066000026 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی   IBSNGIBSNG رازفا   رازفا مرن   مرن سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1313

ینامزاس ینامزاس سیباتید   سیباتید وو   اهرازفا   اهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1414
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنا  تیریدم  یرازفا ، تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  تاعالطا و  یروانف  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001257000058 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/09/15 زاین :  خیرات 

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

تمیق داهنشیپ  لودج  تکرش و  دانسا  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب و  یم  یمازلا  اتفا  زوجم  یکیتامروفنا و  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  مرف  اب  هارمه  ار 

7591653446 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یوربور  یرهطم -  دیهش  راولب  جوسای -  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346873-074  ، 33334812-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340223-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  سنسیال .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101004199000070 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09173704483  هب  یلامش  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنا   یتنا تیریدم   تیریدم یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1515

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  کرانا  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا  حرش  رد  جردنم  هریغ  نفلت و  زیرپ  نفلت -  لباک   - UTP هکبش لباک  یرارطضا :  قرب  هکبش و  مالقا   : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092250000005 زاین :  هرامش 

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

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ریذپ  ناکما  نامزاس  ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  دشاب -  اه  هنیزه  هیلک  لماش  هدش  مالعا  غلبم   - کرانا هبعش  هژورپ  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش گنهامه  نایدیفم  یاقا  نفلت 03146256901  هرامش  اب  یگنهامه  تهج.دشاب 

8397113543 یتسپ :  دک  هافر ،  یوک  یتشهب - دیهش  راولب  کرانا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46203014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46203015-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت زیرپ   زیرپ نفلت -  -  نفلت لباک   لباک  -  - UTPUTP  هکبش هکبش لباک   لباک یرارطضا :  :  یرارطضا قرب   قرب وو   هکبش   هکبش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 37 ھحفص 14 
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا ههام  هیوست 6  تسویپ و  تسیل  قبط   MK و Brand Rex دنرب هکبش  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001447 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   CAT6 UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1,020 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسا تسا ههام   ههام   66 هیوست   هیوست وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   MKMK  وو   Brand RexBrand Rex  دنرب دنرب هکبش   هکبش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 37 ھحفص 15 
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  نایاش  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000285 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214E لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  نایاش  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسا   تسا رکذ   رکذ نایاش   نایاش همیمض .  .  همیمض ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 37 ھحفص 16 
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درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  هلاس  ربتعم 1  یتناراگ  هارمهب   Q NAP-TS-1232 PXU-RP-4G هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک زور  هیوست 40  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش 

1101003935000252 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   SOLENOID DRIVER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001313 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID ALARM DRIVER MTL5021 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

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

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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 تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2020

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   SOLENOID DRIVERSOLENOID DRIVER ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 37 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

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

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

6082136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  هنایار و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000458 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 37 ھحفص 18 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قبط  ینف  تاصخشم  دادعت و  هب  یزرواشک  تاودا  راب و  تناو  یزاسراکشآ  صوصخم  باتزاب  هعومجم  کی  -3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001144000181 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   g 40 ییاوقم هبعج  تناو  بقع  برد  دربراک   TR12 لدم ینمیا  اقترا  گنربش  بسچرب  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زور  تخادرپ 30 دوشیم -  هداد  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  هک  یتروص  رد  تسا -  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  الاک  دک  -4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن هئارا  اجکی  یلک و  تمیق  مالقا  لک  یارب  دنیامن - تسویپ  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  - 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا اقترا   اقترا گنربش   گنربش بسچرب   بسچرب ناونع : : : : ناونع 2323

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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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  هام  کی  رثکادح  هجو  هیوستو  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک   ، دک ناریا  حرش  قبط  یرتم  یقرب 5  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، روتکاف هیاراو  الاک  داتو  لیوحت 
1101091781000356 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تعنص نالاب  یتراجت  مان   m 5-3 لوط زاف 3  دادعت   EGR لدم گنلیش  ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک   ، یزادنا هارو  بصن  هارمه  هب  لماک  هاگتسد  کی  دک  ناریا  حرش  قبط  یرتم  یقرب 5  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم تفن  رابنا  یدورو  بصن  لحم  ، دشاب هتشاد  ار  هدنزاس  تکرش  زوجم  ای  هدنیامن  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   ، دک ناریا  حرش  قبط  الاک  :

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

گنلیش گنلیش وو   ریگ   ریگ هبرض   هبرض کیتسال   کیتسال وو   کیتاموتا   کیتاموتا تشگرب   تشگرب متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قباطم  نامتخاس  رد  دوجوم  ییورتم  تیگ  اب  ندرک  تس  تیگ و  هیاپ  تومیر و  اب  هارمه  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101030223000071 زاین :  هرامش 
روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  دقاف  رازفا  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  زیلاپ  هدنزاس  عجرم   TIAM لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
یردخ لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   ELENA یتراجت مان   TL12 لدم کیتاموتا  رد  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   GUARDWAY یتراجت مان   W100 لدم یهاگشورف  تیگ  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دیدزاب  - 2
.تسا هباشم  دکناریا  -3

1473745881 یتسپ :  دک  روشک ،  سناژروا  نامزاس  هقبط 7  تشادهب  ترازو  یبرغ  کناویا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنلیش6082185 ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هحفص 18)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ییورتم ییورتم تیگ   تیگ اباب   ندرک   ندرک تستس   وو   تیگ   تیگ هیاپ   هیاپ وو   تومیر   تومیر اباب   هارمه   هارمه بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یعطق  مازلا  ) DS-2CE16DOT-EXIF لدم نژیو  کیاه  دنرب  افرص  تلوب  لسکیپ  اگمود   HD وبروت هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ  قاصلا 

1101094897002964 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افرص .دشابیمن  یدقن  دیرخ  ناکما  ناونع  چیه  هب  .دشابیم  یراج  لاس  نایاپ  زا  لبق  روتکاف  هیوست  .دشابیم  ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  یراذگ  تمیق  روتکاف  شیپ  رد  یرابتعا  شورف  جرد  مدع  تروصرد  .دنیامن  یراذگ  تمیق  الاب  یلام  ییاناوت  اب  ناگدنشورف 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

(( 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

ناتسرامیب6082296 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینمیا6082170 اقترا  گنربش  بسچرب  هحفص 18) : هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ردرد یعطق   یعطق مازلا   مازلا ) ) DS-2CE16DOT-EXIFDS-2CE16DOT-EXIF لدم   لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه دنرب   دنرب افرص   افرص تلوب   تلوب لسکیپ   لسکیپ اگمود   اگمود   HDHD  وبروت وبروت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
روتکاف روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا

2626

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

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

زا 37 ھحفص 22 
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(( 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   11 دادعت   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

ناتسرامیب6082296 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

تسارح6081788 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6082199 تظافح  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6082249 تظافح  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082240 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هراونشج  کینیلک  یلپ  ینف  تاصخشم  اب  روتکتد  ود  ینیمز  نوتس  DDR لاتیجید یژولویدار  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هراونشج کینیلک  یلپ  ینف  تاصخشم  اب  روتکتد  ود  ینیمز  نوتس  DDR لاتیجید یژولویدار  هاگتسد  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیاف کی  رد  طقف  تکاپ ب   - دشاب لاتیجید  یاضما  رهم و  یاراد  تاکاپ  هیلک   - ددرگ هراونشج  کینیلک  یل  هناخریبد  لیوحت  فلا  تکاپ  کیزیف  نیمضت :  تاحیضوت 

رگماش  یاقآ   09195373585 ددرگ -  یراذگراب 
16:00 تعاس : 1403/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هراونشج کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  سراپنارهت خ  نارهت   ، 1654973711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکتد6082240 ود  ینیمز  نوتس  DDR لاتیجید یژولویدار  هاگتسد  هحفص 23)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

روتکتد روتکتد ودود   ینیمز   ینیمز نوتس   نوتس DDRDDR لاتیجید   لاتیجید یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 37 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یر قرب  دیلوت  تیریدم  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 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Nikon-D850 یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000097 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

داژن یدازآ  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نوکین  یتراجت  مان   D700 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دقاف تاداهنشیپ  هب  .دنیامن  یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  ناگدنشورف  هیلک  دکناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  مالعتسا  گرب 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Nikon-D850Nikon-D850 یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 37 ھحفص 24 
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  مزاول و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000036 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر  یتسویپ و  تسیل  قیقد  هعلاطم  - یتساوخرد یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب  بعش  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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا چنیا  نویزیویلت 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000125 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناریا چنیا  نویزیویلت 50 - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

همیمض روتکاف  شیپ   - دشاب یتناراک  یراد  الاک  --- دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  -- ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگ -

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلرتنک رلرتنک وو   نفورکیم   نفورکیم وو   نیبرود   نیبرود اباب   هارمه   هارمه سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2929

یناریا یناریا چنیا   چنیا 5050 نویزیویلت   نویزیویلت ناونع : : ناونع 3030
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000998 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   STCK1000200 لدم  TB 1 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یضیرع ناویک  هدننک  هضرع  عجرم   ALPK2 یتراجت مان   K2-1702 لدم ییوزاب  لاتیجید  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   mAh 20000 تیفرظ  P20000D GRAY لدم کناب  رواپ  رژراش  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  لاگس  هنایار  نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نم  ووکیو  یتراجت  مان   VC64GFD400G لدم  GB 64 تیفرظ  OTG یرومم شلف  الاک :  مان 

BEST SOURCE هدنزاس عجرم 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  لاگس  هنایار  نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نم  ووکیو  یتراجت  مان   VC32GFD400G لدم  GB 32 تیفرظ  OTG یرومم شلف  الاک :  مان 

BEST SOURCE هدنزاس عجرم 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  یفارطا  غابص  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   KML یتراجت مان  لدم 2009  لیابوم  دربراک  یژراش  وگدنلب  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یلسوتم داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   NOKIA هدنزاس عجرم   RW3 لدم ثوتولب  اب  یرفزدنه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یلسوتم داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG هدنزاس عجرم   WAVE2 لدم میس  اب  یرفزدنه  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

راگنرطاف نیون  هدنیآ  یرنه  یگنهرف  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  رطاف  هدنزاس  عجرم   FN01 لدم داپونوم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ایدم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI هدنزاس عجرم   HUAWEI یتراجت مان  ( WATCH FIT (TIA-B09 لدم دنمشوه  یچم  تعاس  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ 
ددع 10 دادعت : 

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

 . دنشاب ربتعم  ضیوعت  یتناراگ  یاراد  اه  الاک  هیلک  تسویپ -  لیاف  رد  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

 - - یرفزدنه یرفزدنه  - - یژراش یژراش وگدنلب   وگدنلب یرومم -  -  یرومم شلف   شلف کناب -  -  کناب رواپ   رواپ رژراش   رژراش لاتیجید -  -  لاتیجید نوخ   نوخ راشف   راشف شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه یچم   یچم تعاس   تعاس

3131
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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

37297514-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

تسارح6081788 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6081869Nikon-D850 یساکع هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6081877DS- لدم نژیو  کیاه  دنرب  افرص  تلوب  لسکیپ  اگمود   HD وبروت هتسب  رادم  نیبرود 
روتکاف شیپ  قاصلا  رد  یعطق  مازلا  ) 2CE16DOT-EXIF

هحفص 22) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رلرتنک6082039 نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هحفص 9)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

یناریا6082061 چنیا  هحفص 9)نویزیویلت 50 نیبرود  ( نیبرود

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

شلف6082090 کناب -  رواپ  رژراش  لاتیجید -  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  لانرتسکا -  کسید  دراه 
دنمشوه یچم  تعاس  یرفزدنه -   - یژراش وگدنلب  یرومم - 

هحفص 9) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نواعت هعسوت  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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   Seagate Exos 14TB دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000310 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
SEAGATE هدنزاس عجرم   SEAGATE یتراجت مان   ST4000NM0025 لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  زاس  هریخذ  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY
ددع 8 دادعت : 

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

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

024/99 ت 1  / :: م م ن یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ناریگناخ  D هجیروش یزاس  هریخذ  حرط   E100N تیعقوم هاچ 70  ینایرج  هلول  طخ  یهاچرس و  تالیهست  ثادحا  الاک و  هیهت  هژورپ  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PC تروص

لایر  557/012/240/364 دروارب :

هام  هژورپ 18  یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاگ  تفن و  هتشر  هیاپ 4  رد  لقادح 

لایر  22/612/561/803 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

:: 02187524432و 1456 نفلت :: NTSW.IR - SETADIRA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Seagate Exos 14TBSeagate Exos 14TB دراه   دراه ناونع : : ناونع 3232

E100NE100N تیعقوم تیعقوم   7070 هاچ   هاچ ینایرج   ینایرج هلول   هلول طخطخ   وو   یهاچرس   یهاچرس تالیهست   تالیهست ثادحا   ثادحا وو   الاک   الاک هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم ناونع : : ناونع 3333
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هکشب -  دادعت 5 هژیو 68  درس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب  یتدورب  روسرپمک  یتعنص  نغور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101091319000142 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هژیو 68 درس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب  یتدورب  روسرپمک  یتعنص  نغور  الاک :  مان 
هکشب 5 دادعت : 

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

رابنا و کراصح  کرهش  یوربور  مئاق  نادیم  رهشمالسا  زا  دعب  الاک :  لیوحت  لحم  سردآ  یلا 16 )   8  ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما  دیهش  هناخدرس 

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

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6081926 تحت  زاس  هریخذ  هحفص 14)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6082003Seagate Exos 14TB هحفص 27)دراه زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هاچ 608207670 ینایرج  هلول  طخ  یهاچرس و  تالیهست  ثادحا  الاک و  هیهت  هژورپ  هب  طوبرم 
E100N تیعقوم

هحفص 27) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6082125 - هکشب دادعت 5 هژیو 68  درس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب  یتدورب  روسرپمک  یتعنص  نغور 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

هحفص 27) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یمیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هکشب -  -  هکشب 55 دادعت   دادعت   6868 هژیو   هژیو درس   درس نارهب   نارهب   LitLit   2 08208 یزلف   یزلف هکشب   هکشب یتدورب   یتدورب روسرپمک   روسرپمک یتعنص   یتعنص نغور   نغور ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

3434

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

گنلیش6082185 ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هحفص 18)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4   BUP-50-HD لدم هرک  سکینوتا  دنرب  یرون  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002968 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
قیاع یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIAO INTERNATIONAL یتراجت مان   M12 لدم کیتاموتا  رد  دربراک  یرون  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ تعنص  نازاس 
ددع 4 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   44 دادعت   دادعت   BUP-50 -HDBUP-50-HD  لدم لدم هرک   هرک سکینوتا   سکینوتا دنرب   دنرب یرون   یرون روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3535

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   ( - speed magnetic pick up یزاگ (  نیبروت  تعرس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005651 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETIC PICK-UP یتراجت مان   902750C1 لدم  rpm 16000 تعرس رالوس  یزاگ  نیبروت  جنسرود  روسنس  الاک :  مان 

نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 8 دادعت : 

1402/10/04 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لمح  هاگشیامزآ و  یزادنا و  هار  تست و  یاه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  دات  دروم  یلخاد  ناگدنزاس  طسوت  افرص " لخاد و  تخاس  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  هیارا  تسویپب  تساوخرد  لماک  ینف  تاعالطا  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدننک  دیلوت  هدهع 

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

1312271-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004859 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETIC PICK-UP یتراجت مان   902750C1 لدم  rpm 16000 تعرس رالوس  یزاگ  نیبروت  جنسرود  روسنس  الاک :  مان 

نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22965-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( speed magnetic  pick  upspeed magnetic  pick  up یزاگ (  (  یزاگ نیبروت   نیبروت تعرس   تعرس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3636

ددرگ ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ناونع : : ناونع 3737

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6081911 دادعت 4   BUP-50-HD لدم هرک  سکینوتا  دنرب  یرون  هحفص 30)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6082004 ( speed magnetic pick up یزاگ (  نیبروت  تعرس  هحفص 30)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ددرگ6082143 هعجارم  تسویپ  هحفص 30)هب  روسنس  ( روسنس

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قبط  )  bently novada دنرب  proximity probe لخاد تخاس  یزاس و  یموب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005652 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3500  لاتیجید  شاعترا  چیئوس  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات 
هاگتسد 16 دادعت : 

1402/10/04 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لمح  هاگشیامزآ و  یزادنا و  هار  تست و  یاه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  دات  دروم  یلخاد  ناگدنزاس  طسوت  افرص " لخاد و  تخاس  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  هیارا  تسویپب  تساوخرد  لماک  ینف  تاعالطا  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدننک  دیلوت  هدهع 

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

1312271-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6081903 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  نایاش  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  هحفص 14)قبط  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاتیجید6082060 شاعترا  هحفص 33)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

لاتیجید لاتیجید شاعترا   شاعترا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3838

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناریا6082061 چنیا  هحفص 9)نویزیویلت 50 نیبرود  ( نیبرود

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  دیما  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 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تاقلعتم سیک و  چنیا و  روتینام ا22  ) یرادا رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090782000043 زاین :  هرامش 

دهشم دیما  ناتسرامیب  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 7 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف ساسا  رب  لبمسا  اب  رتویپماک  هب  طوبرم  تاقلعتم  هیلک  اب  روتینام  سیک و  ، یکشزپ مولع  هاگشناد  یت  یآ  هیدات  ذخا  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم رد  ناگیار  لیوحت  ، درادناتسا ناشن  ربتعم و  یتناراگ  اب  یناریا  یالاک  ( 09163041510 اسرذآ سدنهم  ) ناتسرامیب یت  یآ  لوئسم  رظن  تسویپ و 

9176613775 یتسپ :  دک  تشدنلا ،  عطاقت  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38428621-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38428622-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تاقلعتم تاقلعتم وو   سیک   سیک وو   چنیا   چنیا   2222 اا روتینام   روتینام )) یرادا یرادا رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000125 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا 04531505334 سانشراک  سامت  هرامش  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4040

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوشورتکلا لارتناس و   ، گنیروتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091839000124 زاین :  هرامش 

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   SADRA A15 لدم  LIPIDS-GLUCOSE-MEDICAL IMAGE-PCG-NET DATA یتایح مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناردارب رالیچلاش و  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   PRIMEDIC یتراجت مان   XD1 لدم یکشزپ  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  تساوخرد  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: 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

6081952( تاقلعتم سیک و  چنیا و  روتینام ا22  ) یرادا هحفص 33)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

6081969CRT هحفص 33)روتینام روتینام  ( روتینام

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

کوشورتکلا6082120 لارتناس و   ، هحفص 33)گنیروتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کوشورتکلا کوشورتکلا وو   لارتناس   لارتناس  ، ، گنیروتینام گنیروتینام ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یکشزپ  مولع  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقحلم هفاضا  هب  یسانش  ناور  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005062000028 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
لاناک  19EEG/QEEG/28 هاگتسد - 

EEG تبث صوصخم  هالک 
EXG صوصخم روتکناک 

یپنسا دورتکلا 
زغم زیلانآ  عماجرازفا  مرن 

NEUROGUIDE رازفا مرن 
رس رود  یریگ  هزادنا  راون 

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

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

هرامش 09120534537 اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09197610052

1417613181 یتسپ :  دک  قاتا 101 ،  شزومآ  نامتخاس  انیسروپ  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404720-021  ، 88991162-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88988957-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلاسکی و6081909 سنسیال  )ESET Endpoint Advanced هربراک دصتشه  سوریو  یتنا 
دشاب یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  مان  هب  هدوب و  هنایمرواخ 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی6081910  IBSNG رازفا مرن  سیورس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 10)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6081936 سیباتید  اهرازفا و  مرن  هحفص 10)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقحلم6081948 هفاضا  هب  یسانش  ناور  تست  هحفص 36)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوریو6082084 یتنا  تیریدم  یرازفا ، تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  تاعالطا و  یروانف  هحفص 10)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

هحفص 10)سنسیال6082168 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

تراظن6082279 یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یبال  رد  تاعالطا  شیامن  تهج  گرزب  شیامن  هحفص  ای  یتعنص  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095549000020 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حرط .دراد  روتکژورپ و ....  وئدیو  ای  یتعنص  نویزیولت  ای  شیامن  هدرپ  هب  جایتحا  ناتسرامیب  یبال  رد  یشزوما  یاه  مایپ  رامیب و  تاعالطا  شیامن  تهج  هعومجم  - 

دینک هیارا  ار  دوخ  یداهنشیپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم حرط  هئارا  هرواشم و  تهج  افرص  تساوخرد  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینایعا مناخ   09156565031 لدمحر -  یاقا   09366116863

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب6082000 یبال  رد  تاعالطا  شیامن  تهج  گرزب  شیامن  هحفص  ای  یتعنص  هحفص 38)نویزیولت  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

ناتسرامیب ناتسرامیب یبال   یبال ردرد   تاعالطا   تاعالطا شیامن   شیامن تهج   تهج گرزب   گرزب شیامن   شیامن هحفص   هحفص ایای   یتعنص   یتعنص نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 4343

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