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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

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

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنش  33   هبنش هسهس   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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3838))

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

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

زا 48 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 29

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( 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 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هلحرم ود  ناوخارف  مود )   / لوا تبون   ) هصقانم یهگآ  - دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا

1401/08/02 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا  .تشاد ( دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

 ( خیرات 1401/08/14 ات   1401/08/04

shana.ir :: عبنم یبایزراعبنم یاهمالعتسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
(1401/08/30 یفیک (: 

5848243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DIESEL ENGINE - 

DATA ACQUISITION SYSTEM - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها - سردآ : تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
061-34148656 - 06134148615 سامت :  هرامش  یروصنم –  یاقآ  مارهب / گنس  یاقآ  الاک - یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 113 - لوا -

قاتا  – B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها - همان  تنامض  لیوحت  لحم 
061 34148580 سامت 341485690 061 – هرامش  تاصقانم - نویسیمک  هناخریبد  - 107

:: نفلت :: setadiran.ir nidc.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

DIESEL ENGINE -  DATA ACQUISIT ION SYSTEMDIESEL ENGINE -  DATA ACQUISIT ION SYSTEM دیرخ   - - دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هارمه  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2201/1401/56 :: یهگآ یهگآ هرامش   16هرامش تعاس  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم 16عبنم تعاس  - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848264 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یناگرزاب و )...  یرادباسح ، تاطابترا ، تاعالطا و  یروانف  یرادا ، یرتفد و  روما  یرگیشنم ،   ) یرتفد یرادا و  تامدخ  روما  ماجنا  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  تارادا  حطس 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم 

قاتا 102 لوا  هقبط  یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  یولوم  هیمورا خ  رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

-04433477170 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://www.nigc-wazar.irنفلت تیاسبو تیاسبو

0443344475 :: سکف WAZARGASسکف  @ :: لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/26/ش یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش خیرات 1401/08/03 زا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما حبص   :: عبنم 12عبنم تعاسات  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847877 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یوضر و  یاه  تسپ   DCS متسیس یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/646/753/980  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هبتر 5  لقادح 

تاکرادت و روما  هب  تسار -  تمس  زیدناش -  هداج  هب  هدیسرن  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم -  : سردآ هب  ناسارخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد   :: سردآ سردآ
راگنرود اهدادرارق – 

05136103629-36103614-051 :: نفلت :: http://tender.tavanir.org.ir http:/iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.krec.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتفد یرتفد وو   یرادا   یرادا تامدخ   تامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

تسپ تسپ   DCSDCS متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 48 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا /  تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زا 1401/8/4 تشاد  دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

ات

shana.ir :: عبنم مالعتساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  یاه 

5847959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MEMORY GAUGE - 

TOTAL GAS DETECTOR - 
GAS CHROMATOGRAPH - 

یزکرم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - یتایلمع هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  : سردآ تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
061-34148656  - 06134148615: سامت هرامش  یروصنم -  یاقآ  / مارهب گنس  یاقآ  الاک - یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 113 -  لوا -  هقبط 

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107 -  - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -  لیوحت 
06134148580 سامت 061341485690 - تاصقانم 

06114440151 - 7 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

0611444338 :: 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

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 7700401270/ت ک م ع/1851 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا دود  هطقن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MEMORY GAUGE -  TOTAL GAS DETECTOR -  GAS CHROMATOGRAPHMEMORY GAUGE -  TOTAL GAS DETECTOR -  GAS CHROMATOGRAPH دیرخ   - - دیرخ ناونع : : ناونع 44

کیتاموتا کیتاموتا دود   دود هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد 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 48 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ق / 1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب مایخ  نابایخ   FTTC هژورپ  ACEESSOutdoor کار ددع   Passive Active 12 لیوحت شیامزآ و  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ،  لمح ، دیرخ ، - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروپ نازیم 11448 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق هقطنم  تارباخم  ینابیتشپ  یلام و  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.QAZVIN.TClirنفلت 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

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تفش  ) هلحم ریصن  ربوچ و  باروگرسدمحا -  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: 01332132370 و 32132330 نفلت :: www.TCI.IR HTTP:/IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
www.GILAN.TCI.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کار کار ددع   ددع   Pass ive Active 12Pass ive Active 12 لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ،  ،  بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا 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 48 ھحفص 8 
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نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرمود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشناوضر  ) هدگنس لنوپ -  ریسم   USO هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: سردآ سردآ

013-32132392-32132330 :: نفلت :: www.GILAN.TCI.IR و www.CI.IR و IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/03هرامش هبنش  هس  زور   10 تعاس  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 15 تیاغل 

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PDU کر و دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مهدزاود پ 37 هچوک  شبن  دامعریم  نابایخ  رد  عقاو  کتایسا  یزکرم  نامتخاس   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: 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

USOUSO هژورپ   هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

PDUPDU  وو کرکر   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 48 ھحفص 9 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001554000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:30هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848241 :: هرازه هرازه :: 1401/08/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار  یاه  هدنتسرف  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ییویدار یاه  هدنتسرف  یکدی  تاعطق  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:30 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماج یرادا  نامتخاس  لالقتسا - نابایخ  یو –  کراپ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  - رصع یلو  نابایخ  نارهت -  ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مج

:: 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

نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  پاچ  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ق / 1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازیم هب  مایخ  نابایخ   fttc هژورپ  aceessoutdoor کار ددع   passive 12 و active لیوحت شیامزآ و  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ، لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروپ   11648

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.qazvin.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار یاه   یاه هدنتسرف   هدنتسرف یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

fttcfttc هژورپ   هژورپ   aceessoutdooraceessoutdoor  کار کار ددع   ددع   pass ive 12pass ive 12 وو     activeactive لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 48 ھحفص 10 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003702000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/8/3 )  ) یهگآ جرد  خیرات  زا   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 17:00 

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم تعاس 17  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848333 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  47.000.000.000 دروآرب :

.دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.350.000.000 هدرپس :

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا 
یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  یاه : هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  رو بـا  ـ شک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  ـه  مانیهاوگ ندو  اراد بـ - 

ینابیتشپ تامدخ  یتارباخم ،
تاعالطا لدابت  یاضف  تینما  هتشر : رد  هبتر 2  لقادح  رو بـا  ـ شک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  تیحالص  زارحا  ید و  ـ نب هبتر  ـه  مانیهاوگ ندو  ـــ اراد ب - 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب –  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  رهشوب -   - :: سردآ سردآ
رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ  هب  یزکرم  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب :

33322051  - 7 :: نفلت :: www.setadiran.ir bushehrport.pmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31666700  - 6500 :: سکف :: info-bushehr@pmo.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش ات  زا 1401/8/2   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم تعاس 12عبنم ات  داتس  هناماس  رد  تبث   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848348 :: هرازه هرازه تعاس 12:15دکدک   یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  260/000/000/000 دروارب :

هصقانم طسوت  دیاب  هک  دشاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا 9 % اب  لایر )  نویلیم  هدزناپ  لایر (  غلبم 15،000،000 دانسا :  شورف  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تخادرپ  روکذم  هناماس  قیرط  زا  نارگ 

یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر 
لایر  11/200/000/000  : نیمضت

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب و   :: سردآ سردآ
یوربور نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و 

88466779 راگنرود :  متشه ، هقبط  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17 ، یدنق ،  دیهش  نابایخ 
دانسا شورف  دحاو  فکمه ،  هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، لیوحت 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

تاعالطا تاعالطا یلم   یلم هکبش   هکبش   DNSDNS نابیتشپ   نابیتشپ داجیا   داجیا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 48 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زور تسایس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمرم ریمعت و  تایلمع  یارجا  هصقانم  هرامش 2001003123000098 و  هب  دابآ  دسا  هندرگ  یسرجوین )  یلصفم (  کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش نادمه  ناتسا  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  هدننازرل  رایش  یارجا  هرامش 2001003123000099 و  هب  ناتسا  حطس  رد  هدید  هحناس  یاه  لیردراگ 

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001003123000100

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه  : سردآ فلا  یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
نادمه ناتسا 

08134228154 :: 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/54 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848217 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

نیمضت 800.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا کیره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یزکرم -  تلم  کناب  دزن  ناشاک  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ 

:: 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

...و ...و روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج هدننازرل   هدننازرل رایش   رایش یارجا   یارجا تمرم -  -  تمرم وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یلصفم -  -  یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

وو حلاصم   حلاصم لماش   لماش  ) ) عطقنم عطقنم وو   دتمم   دتمم یروحم   یروحم درس   درس وو   یئزج   یئزج ودود   وو   یئزج   یئزج کتکت   گنر   گنر ابرباعم   ابرباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
(( دزمتسد دزمتسد

1515

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

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

زا 48 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848338 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 7:30   - 1401/08/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   94/323/481/558 دروارب : کتم  هاچ  روحم  مرگ  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  -1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   55/000/000/000 دروارب : زاوش  دابآرصن -  عطاقت  حالصا  - 2

لایر   18/942/982/210 دروارب : قمروس  هوکربا -  ریشهد -  تفت -  دزی -  روحم  یتظافح  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 3
لایر   41/057/017/790 دروارب : تشگرب ) تفر و  دناب   ) سکعلاب قمروس و  هوکربا -  ریشهد -  تفت -  دزی -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 4

لایر   12/967/022/579 دروارب : هوکشر  یهار  هس  هثداح  رپ  هطقن  حالصا  - 5
لایر   29/425/166/622 دروارب :  نازبدور  یردنلق -  یاهعطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  - 6
لایر   47/878/237/215 دروارب : نازبدور  یردنلق -  یاهعطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  - 7

لایر   90/729/573/584 دروارب : زیراگ  رین -  عطاقت  حالصا  - 8

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  نامزاس و  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگرگ دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راک بسک و  رازاب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732132290 :: 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

اهعطاقت اهعطاقت حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا  - - هثداح هثداح رپرپ   هطقن   هطقن حالصا   حالصا عطاقت -  -  عطاقت حالصا   حالصا روحم -  -  روحم مرگ   مرگ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1616

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ 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 48 ھحفص 13 
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 18   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 18   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848035 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 8:30   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل زاگ  هرادا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  53/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش یباراف  نابایخ  درکرهش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 2081  4-03833339002 :: 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

نامرک یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارگ هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/63 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 8   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب یاه  تسپ  ینوماریپ  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیاس رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

 - تعاس 9 خیرات 1401/08/03  هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.ir tavanir.org.ir krec.co.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  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

قرب قرب یاه   یاه تسپ   تسپ ینوماریپ   ینوماریپ دنمشوه   دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو زاین  اب  طبترم   ) ناریا همیب  لیبموتا  تراسخ  دحاو  یارب  ( pc-based) یرازفا مرن  یهد ) تبون  ) فص تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تراسخ

1201001323000002 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یم ددع  هجاب 12  دادعت  .نامزمه  تروص  هب  یناوخارف  نیب  لصاوف  رد  یتاغیلبت  ریواصت  شخپ  ناکما  اب  یزکرم  رگشیامن  ( یسملریغ ) یدیلک دنتسا  : تازیهجت - 
.دشاب

.دشاب تدمدنلب  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  ًامتح  متسیس 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تینوی  1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لوصحم و  گولاتاک  نینچمه  ناگدننک و  تکرش  هموزر  دولپآ )  ) یراذگراب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخ  جراخ  یسررب  هخرچ  زا  تاصخشم  نیا  دقاف  یاهداهنشیپ 

041-51266644 یلامتحا :  تالاوئس  هب  خساپ  تهج  هرامش 
34424905

5156933753 یتسپ :  دک  نسح ، ) هچوک  ) نیدرورف هچوک 12  بنج  ناسربآ  رذگ  ریز  هب  هدیسرن  رانکیاچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51266699-041  ، 36580697-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36581293-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( pc-basedpc-based)) یرازفا یرازفا مرن   مرن یهد ) ) یهد تبون   تبون )) فصفص تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2020

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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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: 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 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزامن ینامرد  یشزومآ  زکرم  یکشزپ  یاه  هدنورپ  یریوصت  یزاس  هریخذ  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002264 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مادقا  یداهنشیپ  غلبم  جرد  کرادم و  لیمکت  تهج  سپس  هعلاطم و  تقد  هب  تادنتسم  طیارش و  افطل  مرتحم  یضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  یزامن  ینامرد  یشزومآ  زکرم  زا  هیدات  ذخا  هب  تبسن  یمادقا  ره  زا  لبق 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36474843-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس ) یزرواشک یاه  هدروآرفو  هویم  یاه  هچرازاب  یهدناماس  هناماس  هلاسکی  ناگیار  ینابیتشپ  یزادنا و  هارو  بصن  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( راب هرت  هویم  دصر 

1101095562000011 زاین :  هرامش 
دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

.ددرگ لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  ساسارب  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  جرد  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن یزامن ینامرد   ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم یکشزپ   یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یریوصت   یریوصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2 12 1

هناماس هناماس )) یزرواشک یزرواشک یاه   یاه هدروآرفو   هدروآرفو هویم   هویم یاه   یاه هچرازاب   هچرازاب یهدناماس   یهدناماس هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی ناگیار   ناگیار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
(( راب راب هرت   هرت هویم   هویم دصر   دصر

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 48 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ws3qpkkcr7565?user=37505&ntc=5847804
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5847804?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f3fu7r2u6wkma?user=37505&ntc=5848078
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5848078?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-07731317247 نفلت ، مجنپ هاگشیالاپ  ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -FLOW COMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101096347000392 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  تسویپ  ریوصت  حرش و  قبط  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  - تسویپ ریوصت  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317247-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FC10 1AFC10 1A  لدم لدم رتویپماک   رتویپماک ولف   ولف ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  اهدکناریا   ) روتینام رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030258000010 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   APH310 لدم  MB ASUS PRIME H310 R2 CPU CORE 13 8100 RAM DDR4 4GB HDD ITB PG43W لماک هنایار  سیک  الاک :  مان 

هدنزاس عجرم  دقاف  هعلقاپ  یرهاط  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   20MK400 لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت تهج  هبو  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  یتسویپ  کرادمرد  یتساوخرد  روتینامو   pc تاصخشم ءاهب و  مالعتسا  گرب  دشابیم  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  اددجم  لیمکتزا  سپ  یتسیاب  داهنشیپ  هب  ندادرثا 

الاک  لیوحترا  سپ  یدقن  باسح  هیوست 
دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه 

9185914711 یتسپ :  دک  مایخ 33 ،  شبن  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37006120-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37645339-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم اهدکناریا   اهدکناریا  ) ) روتینام روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153405 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153405 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ویتوموکل دنمشوه  یکینورتکلا  یامد  لرتنک  دحاو  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153399 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراه هاگتسد  تازیهجت  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویتوموکل ویتوموکل دنمشوه   دنمشوه یکینورتکلا   یکینورتکلا یامد   یامد لرتنک   لرتنک دحاو   دحاو ناونع : : ناونع 2525

تراه تراه هاگتسد   هاگتسد تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5848164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153382 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز دیلک  هحفص  لنپ و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5848187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153354 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گولاتاک قباطم  جنس  هربیو  لباترپ  هاگتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/05 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 2727

جنس جنس هربیو   هربیو لباترپ   لباترپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  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   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناوتان تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم.هباشم  دک  ناریا.یزادنا  هار  بصن و  اب   il7v2.2 برد تفه  کالرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد 

1101050136000060 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   3D لدم زیمت  قاتا  رد  هس  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

الاک لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم.هباشم  دک  ناریا.یزادنا  هار  بصن و  اب   il7v2.2 برد تفه  کالرتنیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیماتاب 

.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33DD  لدم لدم زیمت   زیمت قاتا   قاتا ردرد   هسهس   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ANALOG INPUT CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000800 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   ABAIS2R0824B لدم  ma 4-20 تراه هلاناک   DCS 8 گولانآ یدورو  لوژام  الاک :  مان 
یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-30-80 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HFC-Free SMOKE Detector Tester MFR: SOLO نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ANALOG INPUT CARDANALOG INPUT CARD ناونع : : ناونع 3030

HFC-Free SMOKE Detector Tester MFR: SOLOHFC-Free SMOKE Detector Tester MFR: SOLO نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناطلس تیالو  یساسا  یاهالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناجنز  ناتسا  هلغ  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز هداج  یرتمولیک  رد 35  عقاو 

1201001082000016 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  روتکتد  میب  عون  زا  هدافتسا  دروم  یاه  روتکتد  عون  - 
تیالو یولیس  هیناطلس  لحم 12-9  زا  دیدزاب  تهج 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هلاس  شورف 10  زا  یپ  تامدخ  هلاسود و  تنامض  یاراد  هبوصنم  تازیهجت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تایلام  همیب و  باستحا  نودب  روتکتد  میب  بصن  دیرخ و  یداهنشیپ  تمیق 

دامرف لصاح  سامت  ینف ) ریدم   ) هرامش 02433450005 اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

4514799696 یتسپ :  دک  هقطنم 14 ،  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  هشیدنا  کراپ  یوربور  تثعب  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33454501-024  ، 33453741-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449588-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

wa.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/07/16  زا   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  یمالعا  ینف  تاصخشم  قبط   LPUF-240 تراک ددع  دیرخ 2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساسا یساسا یاهالاک   یاهالاک رابنا   رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

LPUF-240LPUF-240 تراک   تراک ددع   ددع 22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-317-712 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یجورخ نتنآ  هارمهب 6 تاو  کی  دناب  لوف  رتیپیر  لماک  جیکپ  - تاقلعتم تازیهجت و  هارمه  هب  frequency Range:890-960/1710-1880MHz یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 12-08-1401 عورش 02-08-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمهب هارمهب تاو   تاو کیکی   دناب   دناب لوف   لوف رتیپیر   رتیپیر لماک   لماک جیکپ   جیکپ -- تاقلعتم تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   frequency Range:890 -960/1710 - 1880MHzfrequency Range:890 -960/1710 - 1880MHz ناونع : : ناونع
یجورخ یجورخ نتنآ   نتنآ 66

3434

P/F PHOENIX INESTRUMENT DEVICEP/F PHOENIX INESTRUMENT DEVICE ناونع : : ناونع 3535
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P/F PHOENIX INESTRUMENT DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004197 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
تردق دوید  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

تردق دوید  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5847828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  رگشزادرپ  هکبش و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000734 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WN2553GD لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5847838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Aten CS1732b لدم دنمیار  یتناراگ  اب  جوس  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000735 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   ATEN 16PORT PS2-SUB لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رگشزادرپ   رگشزادرپ وو   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3636

Aten CS1732bAten CS1732b  لدم لدم دنمیار   دنمیار یتناراگ   یتناراگ اباب   جوس   جوس ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 48 ھحفص 26 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  دروبیک  چیئوس KVM و  روتینام ، سیک ، ینیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000488 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

رتویپماک ینیم  الاک :  مان 
هاگتسد 70 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دروبیک دیلک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو     KVMKVM  چیئوس چیئوس روتینام ، ، روتینام سیک ، ، سیک ینیم   ینیم ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HWIC-2FE لوژام ددع  کی  مدوم ADSL و  ددع  کی  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  شرافس  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001497000047 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   PROVISION یتراجت مان   MW-500 لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم   HWIC-2FE لوژام ددع  کی  مدوم ADSL و  ددع  کی  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  شرافس  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5847869 کی  لاناک  اوهاد 32   DVR هحفص 33)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5848323ANALOG INPUT CARD(17 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یمیم   HWIC-2FEHWIC-2FE  لوژام لوژام ددع   ددع کیکی   وو     ADSLADSL مدوم   مدوم ددع   ددع کیکی   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک وو   هدوب   هدوب شرافس   شرافس تبث   تبث تهج   تهج افرص   افرص یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولوا.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  نز  کمشچ  هناخود  ییامنهار  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003591 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع ابید  هدننک  هضرع  عجرم  رتاهت  نارمع  ابید  هدنزاس  عجرم   RX 892 لدم  LED پمال عون  هناخ  ود  یقرب  نز  کمشچ  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 

رتاهت
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولوا.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  نز  کمشچ  هناخود  ییامنهار  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.دشاب .دشاب یمیم   لخاد   لخاد تخاس   تخاس یالاک   یالاک اباب   تیولوا.یتسویپ   تیولوا.یتسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط نزنز   کمشچ   کمشچ هناخود   هناخود ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تازیهجت  نیمات  اب  هارمه   BRO19.4-8 لدم  BARAN یاوه روسرپمک  لرتنک  متسیس  ینیزگیاج  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094095000389 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23388034-077  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: 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

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه   BRO19.4-8BRO19.4-8 لدم   لدم   BARANBARAN  یاوه یاوه روسرپمک   روسرپمک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ینیزگیاج   ینیزگیاج هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  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 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی زاف  جومروخ  ات 14  یاه 1  کولب  تهج  روسناسآ  متسیس  تاقبط  نیباک و  یاه  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  )

( تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  )
1101004213000282 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   LIMITED یتراجت مان   KF-2V لدم روسناسآ  برد  یکیتسالپ  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی زاف  جومروخ  یلم  تضهن  هژورپ  ات 14  یاه 1  کولب  تهج  روسناسآ  متسیس  تاقبط  نیباک و  یاه  برد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  )

( تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  )

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسناسآ روسناسآ متسیس   متسیس تاقبط   تاقبط وو   نیباک   نیباک یاه   یاه برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 48 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/26lakuexzegfe?user=37505&ntc=5847920
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5847920?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یقرب  کج  یقرب و  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امتح  یمازلا و  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  دیدزاب  مرف  تفایرد  دیدزاب  زا  سپ 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101093823000235 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ابص تعنص  رفظم  هدننک  هضرع  عجرم   GY92-230M لدم کیتاموتا  نکزاب  برد  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یقرب  کج  یقرب و  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  دیدزاب  مرف  تفایرد  دیدزاب  زا  سپ 

دوش یم  لطاب  یمالعا  تمیق  دیدزاب  مرف  همیمض  نودب 
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: 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

ردرد یقرب   یقرب کجکج   وو   یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح یاه  متسیس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003777000016 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن خساپ  تسویپ  امتح  لیمکت و  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  تسویپ ) ) زایندروم یالاک  تاصخشم  مرف  قبط  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: 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

58483033D لدم زیمت  قاتا  رد  هس  کالرتنیا  هحفص 17)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتظافح یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

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

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

5847744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بیش نعت  یراذگدک و  نتب ، اب  یدنب  مورک  یارجا  حلاصم و  هیهت ی   ، حلاصم هیهت  هارمهب  بعکم  رتم  هدامآ 48  نتب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلا  دیدزاب   ) نیبرود هلیسوب  بسانم 

1101001034004194 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
بعکم رتم  48 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عمج ، راک یارجا  تالآ  رازبا  حلاصم و  هیلک  هیهت.تسا  امرفراک  هدهعب  راهان  یاذغ  هدعو  کی  یدنب و  مورک  یارب  یطوق  هیهت   ، زور ارجا 10  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا دیدزاب   . تسا راکنامیپ  هدهعب  اه  هلاخن  یوپد  یروآ و 

.دیئامرف گنهامه  هرامش 83764828-021 و 021-83764810  اب  دیدزاب  تهج 

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

83764810-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

بیش بیش نعت   نعت وو   یراذگدک   یراذگدک نتب ، ، نتب اباب   یدنب   یدنب مورک   مورک یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت  یی   هیهت  ، ، حلاصم حلاصم هیهت   هیهت هارمهب   هارمهب بعکم   بعکم رتم   رتم   4848 هدامآ   هدامآ نتب   نتب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(( تسا تسا یمازلا   یمازلا دیدزاب   دیدزاب  ) ) نیبرود نیبرود هلیسوب   هلیسوب بسانم   بسانم

4545
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نادمه یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  دانسا  قبط  نادمه  ناتسا  یتعنص  یحاون  اهکرهش و  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یرادهگنو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001157000015 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795393 یتسپ :  دک  دازآ ،  نابایخ  یوریور  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38235806-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232886-081 :: 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

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  لاناک  اوهاد 32   DVR دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000094 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنوکس نارهت  رهشرد  هک  یناگدننک  نیمات  زا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  دیریگب  سامت  دازریش  هرامشاب 09125184514  زان  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنهدب تمیق  دنراد 

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: 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

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا قبط   قبط نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا یتعنص   یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4646

هاگتسد هاگتسد کیکی   لاناک   لاناک   3232 اوهاد   اوهاد   DVRDVR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 48 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5hzp9v2lb9zna?user=37505&ntc=5847820
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5847820?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jvkjkzmp3c4jw?user=37505&ntc=5847869
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5847869?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

زاریش هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت رد  هدش  جرد  طیارش  اب  قباطم  ناب  هیاس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004001000067 زاین :  هرامش 

زاریش هس  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 40 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و  ، ربالاب شوج و  روتوم  لماش  ییارجا  لیاسو  هیلک  یاه ،  یطوق  شرب   ، تیلپ قرو  تسب  زاب و   - هدوب هرادا  نیا  هدهع  هب  حلاصم  هیلک  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  ماجنا  رظان  دات  زا  دعب  هام  تخادرپ 2   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   ، رتمولیک هلصاف 5  هب  لقن 

 : یتسپ دک  زاریش ،  هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  حتفم ، دیهش  نابایخ  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164945938

37383288-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37383287-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح5848000 یاه  متسیس  زاین  دروم  مالقا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 29) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5847869 کی  لاناک  اوهاد 32   DVR هحفص 33)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5847869 کی  لاناک  اوهاد 32   DVR هحفص 33)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاحیضوت تاحیضوت ردرد   هدش   هدش جرد   جرد طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم ناب   ناب هیاس   هیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4848

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   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

یساسا5847988 یاهالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هحفص 22)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

یساسا5847988 یاهالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هحفص 22)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

کینورتکلا5848035 تظافح  متسیس  هحفص 13)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوماریپ5848298 دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ، دیرخ ،
قرب یاه  تسپ 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

یساسا5847988 یاهالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هحفص 22)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-69-287 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-08-04هرامش عورش 01-08-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یترارح نیبرود   ) نژیوومرت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5847744 یدنب  مورک  یارجا  حلاصم و  هیهت ی   ، حلاصم هیهت  هارمهب  بعکم  رتم  هدامآ 48  نتب  یارجا 
( تسا یمازلا  دیدزاب   ) نیبرود هلیسوب  بسانم  بیش  نعت  یراذگدک و  نتب ،

هحفص 33) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط5847820 نادمه  ناتسا  یتعنص  یحاون  اهکرهش و  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یرادهگنو  ریمعت 
تسویپ مالعتسا  دانسا 

هحفص 33) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5847937 رادم  یاه  نیبرود  یارجا  هحفص 13)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یترارح5848214 نیبرود  نژیوومرت  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یترارح یترارح نیبرود   نیبرود نژیوومرت   نژیوومرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات یاه  تروپاس  یحارطزاب  یشک و  هلول  هکبش  رد  دوجوم  تاشاعترا  اه و  شنت  یبایزرا  زیلانآ و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هجارس یهاگشیالاپ  یزاس و  هریخذ 

1101092299000340 زاین :  هرامش 
زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات تاسیسات یاه   یاه تروپاس   تروپاس یحارطزاب   یحارطزاب وو   یشک   یشک هلول   هلول هکبش   هکبش ردرد   دوجوم   دوجوم تاشاعترا   تاشاعترا وو   اهاه   شنت   شنت یبایزرا   یبایزرا وو   زیلانآ   زیلانآ هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یهاگشیالاپ یهاگشیالاپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ

5050

رورس رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000084 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   J9F46A لدم  GB 600 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   Dell EMC یتراجت مان   Unity 600 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4-2S10-1800 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4FC-2SFX-400 کسید دراه  الاک :  مان 

زیراک هدیا  نف و  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش  دهاوخ  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  فیدر  ره  یارب  ینف  لماک  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدش  همیمض  یتساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  تسیابیم  مالقا  دشابیم و  هباشم  الاک  دک  - 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: 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

یشک و5847683 هلول  هکبش  رد  دوجوم  تاشاعترا  اه و  شنت  یبایزرا  زیلانآ و  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
یهاگشیالاپ یزاس و  هریخذ  تاسیسات  یاه  تروپاس  یحارطزاب 

هحفص 38) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزامن5847804 ینامرد  یشزومآ  زکرم  یکشزپ  یاه  هدنورپ  یریوصت  یزاس  هریخذ  هحفص 14)نکسا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5847981 دراه  هحفص 38)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب   HPE DL380 GEN 108SFF CTO SERVER رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005005000040 زاین :  هرامش 

یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب   HPE DL380 GEN 108SFF CTO SERVER رورس - 

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

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربهر سدنهم  یلخاد 1421   66462002 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314744513 یتسپ :  دک  کالپ 1270 ،  یزار  رخف  شبن  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66495017-021  ، 66462002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66400730-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE DL380 GEN 108SFF CTO SERVERHPE DL380 GEN 108SFF CTO SERVER رورس   رورس ناونع : : ناونع 5252
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نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مر  دراه و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000020 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 16 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  مر  ددع  رورس و 8 دراه  ددع  زاین 8  دروم  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5847981 دراه  هحفص 38)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5847990HPE DL380 GEN 108SFF CTO SERVER هحفص 40)رورس رورس  ( رورس

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

رورس5848011 مر  دراه و  هحفص 40)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس رورس مرمر   وو   دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  0110167 اضاقت هرامش  روش و ) ...  زاگ  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم 

1101093985005530 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرآ کیتسالپ  هدنزاس  عجرم   bar 20 راشف  25x20 mm زیاس ینلیپورپ  یلپ  راد  تسب  طولخم  ریش  یزغم  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   BC-3000 لدم رتناک  لس  یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  رادیف  یژرنا  هعسوت  دارآ  هدنزاس  عجرم   Lit 207 هکشب  AraFoam-1016 لدم زاگ  تفن و  جارختسا  یرافح  دربراک  روش  بآ  موف  یندوزفا  الاک :  مان 

رادیف یژرنا  هعسوت  دارآ  هدننک 
هکشب 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیمات ایاپ  اوه  هدننک  هضرع  عجرم  وکپوک  سلطا  هدنزاس  عجرم  وکپوک  سلطا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   F1000 اوه نک  کشخ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148738-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس رتناک - - رتناک لسلس   یژولوتامه   یژولوتامه روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد -- ینلیپورپ ینلیپورپ یلپ   یلپ راد   راد تسب   تسب طولخم   طولخم ریش   ریش یزغم   یزغم یهار   یهار هسهس   ناونع : : ناونع
اوه اوه نکنک   کشخ   کشخ  - - زاگ زاگ وو   تفن   تفن جارختسا   جارختسا یرافح   یرافح دربراک   دربراک روش   روش بآبآ   موف   موف یندوزفا   یندوزفا بآبآ -  -  لولحم   لولحم

5454
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 VIBXPERT II هاگتسد تهج  باتش  روسنس  تنگم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 231  02538700900 :: نفلت :: http://qompowertender.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لس5847693 یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  - ینلیپورپ یلپ  راد  تسب  طولخم  ریش  یزغم  یهار  هس 
یرافح دربراک  روش  بآ  موف  یندوزفا  بآ -  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  رتناک -

اوه نک  کشخ   - زاگ تفن و  جارختسا 

هحفص 42) روسنس  ( روسنس

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

5847947VIBXPERT II هاگتسد تهج  باتش  روسنس  تنگم  هحفص 42)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

VIBXPERT I IVIBXPERT I I هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج باتش   باتش روسنس   روسنس تنگم   تنگم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الماک  دک  ناریا  تسویپ  ینف  طیارش  مالعتسا و  مرف  قبط  پمال  ددع  لسوتف و 2000  ددع   5000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000481 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشفا رون  هدننک  هضرع  عجرم  ناشفا  رون  یتراجت  مان   E 40 چیپرس عون   W 250 ناوت فعاضم  یمیدس  پمال  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل رد  تکرش  ررقم  نامز  رد  تادهعت  ماجنا  مدع  ندش و  هدنرب  تروص  رد  .ههام  روتکاف 4  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسیمازلا پمال  یور  رب  یمقر  دک 21  کح  ) هتفه کی  رثکادح  لیوحت  .دریگیم  رارق  تکرش  نیا  تیحالص  دقاف  یاهتکرش 

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AA  1010 یکینورتکلا   یکینورتکلا لسوتف   لسوتف - - WW  250250 ناوت   ناوت فعاضم   فعاضم یمیدس   یمیدس پمال   پمال ناونع : : ناونع 5656
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 1  روتینام  چیئوس و  تسویپ .  تاصخشم  اب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000396 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2061TQ لدم  in 20 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ینف سانشراک  دات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  اب  تاعطق  هدنشورف .  هدهع  هب  یربراب  لاسرا و  هنیزه  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  سیک  تاعطق  تاصخشم 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: 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

5847838Aten CS1732b لدم دنمیار  یتناراگ  اب  جوس  ما  یو  هحفص 23)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دروبیک5847903 چیئوس KVM و  روتینام ، سیک ، هحفص 23)ینیم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5848077A 10 یکینورتکلا لسوتف  - W 250 ناوت فعاضم  یمیدس  هحفص 44)پمال  چیئوس  ( چیئوس

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

رتویپماک5848080 هنایار  سیک  هکبش - اتید  چیئوس  - LCD هحفص 44)روتینام چیئوس  ( چیئوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروبیک5847903 چیئوس KVM و  روتینام ، سیک ، هحفص 23)ینیم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رتویپماک رتویپماک هنایار   هنایار سیک   سیک هکبش - - هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس - - LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5757
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848067 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا WRC و ساسا  رب  رتمولیک  لوط 120  هب  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتموتدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدودحم  رد  هرامش 677  هطباض 

لایر   10/765/730/700: دروارب
یسمش هام  هدزاود  تدم  هب  راک  هب  عورش  هسلج  توص  خیرات  زا  راک  یارجا  تدم 

همانیهاوگ  ای  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  بآ  هتشر  رد  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  نیمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا  یهگا -  لصا  رد  جردنم  لایر   522/972/000 نیمضت : 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://www.nwwirنفلت تیاسبو تیاسبو
-http://iets.mporg.ir- Www.tIww.tpww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بالضاف5848067 یروآ  عمج  هکبش  یرتموتدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  هحفص 47)یارجا  توص  ( توص

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

بالضاف بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتموتدیو   یرتموتدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5858
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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

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

ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم و  دک  ناریا  نمض  رد  چنیا  روتینام 24  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001179000031 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8168759491 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  بنج  قودص -  خیش  هارراهچ  زا  دعب  دابآ -  تداعس  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36686670-031  ، 36690318-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36683579-031 :: 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

دروبیک5847903 چیئوس KVM و  روتینام ، سیک ، هحفص 23)ینیم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدننک5848031 نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم و  دک  ناریا  نمض  رد  چنیا  روتینام 24  ددع  دیرخ 8 
 . دشاب یم 

هحفص 47) روتینام  ( روتینام

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

5848050( دشابیم هباشم  اهدکناریا   ) روتینام رتویپماک و  هحفص 17)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5848080 هنایار  سیک  هکبش - اتید  چیئوس  - LCD هحفص 44)روتینام چیئوس  ( چیئوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5847675(pc-based) یرازفا مرن  یهد ) تبون  ) فص تیریدم  هحفص 14)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هویم5848078 یاه  هچرازاب  یهدناماس  هناماس  هلاسکی  ناگیار  ینابیتشپ  یزادنا و  هارو  بصن  هیهت ،
( راب هرت  هویم  دصر  هناماس  ) یزرواشک یاه  هدروآرفو 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

 . . دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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