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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 12

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

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنش  2323   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1616))

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

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

زا 24 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 16

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

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

( 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 15

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

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

زا 24 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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

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

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

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

( 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 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

زا 24 ھحفص 3 
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( 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 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

زا 24 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  تراظن  یحارط و  نارواشم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005066000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگآ  نیلوا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رونام ییاتسور ، یناسر  قرب  رباعم ، ییانشور  یزاس ، هنیهب  حالصا و  ثادحا ، هعسوت و  یاه  هژورپ  یارجا  رب  یمک  ینف و  تراظن  یحارط و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ARC-GIS  ) رازفا مرن  یور  هکبش  یزاس  هدایپ  یناسرزورب و  نینچمه  نامتخاس و  تاسیسات  ینامتخاس و  یرادرب ، هرهب  تافلت ، شهاک  اهردیف ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tender.tavanir.org.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

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

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ دیدج  نکش  گنس  لرتنک  متسی  رکاتسا  هاگتسد  نیبام  یلرتنک  یاهلانگیس  لاقتنا  تهج   wire less متسیس بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق نارهت  نابوتا  رتمولیک 80  رد  عقاو  کیبآ  نامیس  یاهدادرارق  روما  دحاو   :: سردآ سردآ

45383836-026 :: 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

قرب قرب رباعم ، ، رباعم ییانشور   ییانشور یزاس ، ، یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا ثادحا ، ، ثادحا وو   هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   یمک   یمک وو   ینف   ینف تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هدایپ   هدایپ وو   یناسرزورب   یناسرزورب نینچمه   نینچمه وو   نامتخاس   نامتخاس تاسیسات   تاسیسات وو   ینامتخاس   ینامتخاس یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب تافلت ، ، تافلت شهاک   شهاک اهردیف ، ، اهردیف رونام   رونام ییاتسور ، ، ییاتسور یناسر   یناسر

(( ARC-GISARC-GIS  ) ) رازفا رازفا مرن   مرن یور   یور هکبش   هکبش

11

نیبام نیبام یلرتنک   یلرتنک یاهلانگیس   یاهلانگیس لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج   wire lesswire less متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 24 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZTP- هرا   یا شـمـ ـ ضاق :: 2001001105000139 تـ یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
9023901002-TR/B01

خروم تعاس 15:00  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:00  ات  رثکادح   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044417 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 09:00   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف هقطنم  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف هقطنم  ناریا - تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  لیوحت : لحم 

هام  27 دادرارق : تدم 
یزادنا هار  بصن و  تهج  هام  تازیهجت و 3  نیمأت  تهج  هام   3 الاک : لیوحت  راک / یارجا  تدم 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  - HSE دحاو الاک و  عبانم  تخاس و  هعسوت  یسدنهم  هرادا  تراظن : هاگتسد  مان 
لایر 20/619/732/300 یدروآرب هجدوب 

، فلا یاه  دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لای  غلبم 1/031/000/000 راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن هجو  نیمضت  دشابیم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ،

ای زیراو و  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  مانب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   IR360 10000 41010 4683 8162 801 ابش هرامش  هب  تسیابیم 
 . ددرگ یرازگراب  داتس  هناماس  رد  هجو ؛ تخادرپ  دیسر 

متشه هقبط  کالپ 188 - یرهش -) رفعج  داتسا   ) دنپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - شیاشگ :  :: سردآ سردآ

یرهظم مناخ  راکرس   61630178 - 61630382 هرامش 61630818 -  :: نفلت :: www.shana.ir www.setadiran.ir  www.ioptc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

61629999 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 24 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

013132950248025dt1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریش بجع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هکبش تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - fg-1100e

- LRAT2000LINKRUNNER
 - INTELLTONE PRO200LAN

 - TONER
 - FLUKE REMOTE ADAPTER

 - MA5616 HUAWEI
 - SMRAX MA5516

 - H831PAIA- ONE 220V
 - CCUB DSLAM CABLE

 - FG-600 EFORTIGATE-600E
 ASR1001- X

لایر  1/410/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زیخ تفن  قطانم  یلم  تکرش   :: سردآ سردآ

-02185193768  : مان تبث  رتفد   - 02141934-06134123911 :: نفلت نفلت
02188969737

www.setadiran.ir :: 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

fg- 1 100e -  LRAT2000LINKRUNNER-  INTELLTONE PRO200LAN -  TONER -  FLUKE REMOTEfg- 1 100e -  LRAT2000LINKRUNNER-  INTELLTONE PRO200LAN -  TONER -  FLUKE REMOTE هکبش -  -  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ADAPTER -  MA5616  HUAWEI  -  SMRAX MA5516 -  H831PAIA-  ONE 220V -  CCUB DSLAM CABLE -  FG-600ADAPTER -  MA5616  HUAWEI  -  SMRAX MA5516 -  H831PAIA-  ONE 220V -  CCUB DSLAM CABLE -  FG-600

EFORTIGATE-600E -  ASR100 1 -  XEFORTIGATE-600E -  ASR100 1 -  X

44

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

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

زا 24 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000314 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 13  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 13  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044476 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 120.800.000.000  غلبم 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 6.040.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.000.000

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادرهش  هناخریبد  لالب -  راولب  دیحوت -  نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

02635892421 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبام6044153 یلرتنک  یاهلانگیس  لاقتنا  تهج   wire less متسیس هحفص 5)بصن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو 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 24 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tncmyvr2kvq6s?user=37505&ntc=6044476
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 15:15  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ شیاین -  حطسمهریغ  نادرگربرود  هژورپ  تهج  لیردنه  یطوق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور  10: مالعتسا عوضوم  ماجنا  تدم 

تهج رهش  کناب  باسح  هرامش  مالعا  ندش  هدنرب  تروص  رد  .دنشاب  یم  انث )  ) یرتسگداد هناماسرد  مان  تبث  هب  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  دادرارق  داقعنا 

یاهاضف ینیرفآ  زاب  نارمع و  نامزاس  یاهدادرارق  دحاو  ناگدازآ – هاگنامرد  بنج  - تلود راولب  یادتبا  یبونج  تلادع  راولب  سردآ : هب  مالعتسا  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
زاریش یرهش 

07138350729 :: نفلت :: vendor.shiraz.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

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

83/401/86 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم :: 1401/10/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044477 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  هس  ارجا :  تدم  یناتسمز -  هسام  لمح  دیرخ و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 11/625/270/000 ر  دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   581/263/500 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هینبا -  نامتخاس و 

هناخریبد  دحاو  سرادم -  راولب  مالیا -   :: سردآ سردآ
مالیا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمومع  طباور 

08433338400 08433230195 08423362922 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3341638 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطسمهریغ حطسمهریغ نادرگربرود   نادرگربرود هژورپ   هژورپ تهج   تهج لیردنه   لیردنه یطوق   یطوق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یناتسمز یناتسمز هسام   هسام لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ هیهت   هیهت 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 24 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیمح اقآ  هعلق  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001097817000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044357 :: هرازه هرازه :: 1401/10/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   300/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09186039044 :: 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

دزی یرادرهش  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/10/3هرامش خیرات 1401/9/23  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/10/13

6044550 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/14دکدک   هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یداش  کراپ  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی یداش  کراپ  راک  ماجنا  لحم 

هب ای  دزی و  یرادرهش  تراجت  کناب  باسح 2091520071  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  نازیم 750.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام )  هس  رابتعا  اب  یکناب (  همانتنامض  تروص 
تراجت  کناب  دزن  هرامش 2091521000  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  شورف 1.500.000  غلبم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  رشن  پاچ و  هنیزه 

دزی یرادرهش  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 88

یداش یداش کراپ   کراپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 24 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

( راوس هلیب  کرمگ   ) لیبدرا ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ بصن و  شزومآ ،  تامدخ  ماجنا  تسویپ و  لودج  تاصخشم  هب  یرازفا  تخس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004476000009 زاین :  هرامش 

راوس هلیب  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

راوس هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا و شزرا  لاقتنا و  یاه  هنیزه  هیلک  ینابیتشپ و  بصن و  شزومآ ،  تامدخ  ماجنا  تسویپ و  لودج  تاصخشم  هب  یرازفا  تخس  لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ... 

5671975714 یتسپ :  دک  راوس ،  هلیب  کرمگ  راوس ،  هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32824633-045  ، 32824018-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3282300-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تسویپ  قبط  شیوداپ (  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060038000014 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  اه  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649373 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  نامتخاس  بنج  یلحاس - ) ) یناساول دیهش  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31071235-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31071228-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   بصن   بصن شزومآ ،  ،  شزومآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   تسویپ   تسویپ لودج   لودج تاصخشم   تاصخشم هبهب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 1010

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ 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 24 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدیس دنهم س  نفلت 09144465385 هرامش  اب  زراین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف 

1101000493000162 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیس دنهم س  نفلت 09144465385 هرامش  اب  زراین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف 

5713616465 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  لک  یرتسگداد  بالقنا  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249901-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249901-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CO2CO2 یزاگ   یزاگ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 24 ھحفص 12 
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زاوها یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  ییویدار  تازیهجت  لاتیجید و  میسیب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   500/000: دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  900/000/000 نیمضت : 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D-Link DWR r300a 3.7V 2350mAh 8.7Wh مدوم یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000970 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D810R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 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

یناتسرامیب یناتسرامیب شیپ   شیپ سناژروا   سناژروا ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت وو   لاتیجید   لاتیجید میسیب   میسیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

D-Link  DWR r300a 3.7V 2350mAh 8.7WhD-Link  DWR r300a 3.7V 2350mAh 8.7Wh  مدوم مدوم یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 24 ھحفص 13 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه یربوان  اههاگدورف و  تکرش  مانب  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  -FD-M40 لدم لسناریا  لمح  لباق   4G مدوم هاگتسد  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101001010000276 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یچنوباص رفعج  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   W300 لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  مانب  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  -FD-M40 لدم لسناریا  لمح  لباق   4G مدوم هاگتسد  10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم 09128603098

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

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدابآ یتعنص  کرهش  میس  یب  تروص  هب  طخ   200 نازیم هب  تباث  نفلت  یصاصتخا و  تنرتنیا  تخاسریز  نیمات  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000170 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسناریا لسناریا لمح   لمح لباق   لباق   44GG مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد 1010 ناونع : : ناونع 1515

تباث تباث نفلت   نفلت وو   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا تخاسریز   تخاسریز نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 24 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن و6044229 شزومآ ،  تامدخ  ماجنا  تسویپ و  لودج  تاصخشم  هب  یرازفا  تخس  لاوریاف 
ینابیتشپ

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/104/12 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 23  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044453 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یکیفارت  تازیهجت  اه و  ولبات  هب  طوبرم  تاشیامزآ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناینب شناد  هناروآون و  نارواشم -  ناینب -  شناد  هناروآون و  ناگدنشورف -  یاه  هتشر  تامدخ - ناراکنامیپ -  هبتر 7  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
لقن لمح و  نامزاس  - فکمه هقبط  - دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  - مالسا ناادف  نابایخ  یاهتنا  - سدقم دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

33448472-051 نفلت  :  کیفارت    و 

:: نفلت :: ets.mashhad.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

دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044470 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 6 حطس  یدنورهش  یاه  تساوخرد  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شش هقطنم  هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه   :: سردآ سردآ

05133644070 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

هطوبرم هطوبرم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   ولبات   ولبات هبهب   طوبرم   طوبرم تاشیامزآ   تاشیامزآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 24 ھحفص 15 
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دهشم هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 11 حطس  ور  هراوس  ربعم  یضرع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم هقطنم 11  یرادرهش   :: سردآ سردآ

31296070 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاهلیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  تسیل  قباطم  سراپنارهت  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000082 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

.تسویپ .تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف ردرد   جردنم   جردنم تاحیضوت   تاحیضوت وو   اهالاک   اهالاک تسیل   تسیل قباطم   قباطم سراپنارهت   سراپنارهت هبعش   هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن هژورپ   هژورپ 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 :

زا 24 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یکیلوردیه  دنبهار  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000119 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا داتس  هناماسرد  هدش  همیمض  تادنتسم  یمامت  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  اه ) ) خساپ یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
! تسیمازلا هژورپ  لحم  زا  دیدزاب 

03133996000 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یکیلوردیه   یکیلوردیه دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 24 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01013160036592dt1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ونادات  یکدی  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 parts for tadano hydraulic system crane model ts -75m

 connection moment timiter
 p/n:361-153-30000

 ELECTRICAL ACCESSORIES
 SWITCH ASSY

 FIRST -7 DIGIT OF
P/V :324-301-20030

لایر  650/800/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34122175-061 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

ونادات6044330 یکدی  هحفص 18)تاعطق  )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6044417 یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6044537CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 12)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

هتسبرادم6044357 نیبرود  هحفص 10)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ونادات ونادات یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 24 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fbszt2zumky82?user=37505&ntc=6044330
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6044330?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044410 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  700/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهم نامتخاس  یمیجن -  دیهش  هچوک  یرادنامرف -  نادیم  یتعیرش -  نابایخ  کارا -   :: سردآ سردآ

08632244148 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

زاس6044410 هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 19)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

تسویپ6044213 ینف  تاصخشم  قباطم  یکیلوردیه  دنبهار  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 24 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/anw54w8kxjq7c?user=37505&ntc=6044410
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یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا . ددع  دادعت 8  هب   IBM 16G Pc3L-12800 RDIMM لدم  IBM رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یلصا ددع  دادعت 2  هب   HPE480GB SATA 6G 2.5 INCH SSD لدم  HP رورس ید  سا  سا  دراه 

1101000223000032 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IBM یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   MHz 667 لاقتنا تعرس   GB 16 تیفرظ  DDR2 مر الاک :  مان 
هنایار ورس 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-804593 لدم  GB 480 تیفرظ  SSD SATA RI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ضیوعت  یتناراگ  لاس  کی  لقادح  یاراد  وین و  تسیابیم  اه  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تخادرپ  نآ  یارب  یا  هنیزه  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رورس  یور  رب  اه  الاک  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت و 

.دشابیم اه  الاک  تست  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  باسح  هیوست 

3819334553 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  نادیم  نیمخ  یهار  هس  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136380-086  ، 34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6044508IBM 16G Pc3L-12800 RDIMM لدم  IBM رورس هحفص 19)مر  رورس  ( رورس

IBM 16G Pc3L- 12800  RDIMMIBM 16G Pc3L- 12800  RDIMM  لدم لدم   IBMIBM  رورس رورس مرمر   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 :

زا 24 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/33q4nm2h9nh83?user=37505&ntc=6044508
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6044508?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458048 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاربیو لباک  ، یترارح ظفاحم  نودام ، روسنس  ، EPC تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتاربیو6044140 لباک  ، یترارح ظفاحم  نودام ، روسنس  ، EPC هحفص 21)تراک روسنس  ( روسنس

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

روتاربیو روتاربیو لباک   لباک ،، یترارح یترارح ظفاحم   ظفاحم نودام ، ، نودام روسنس   روسنس ، ، EPCEPC  تراک تراک ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 24 ھحفص 21 
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اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6044141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا 2022/12/20 تلهم  بلاق - تالآ و  نیشام  دیرخ  هرادا  هورگ  هرامش 14012963 -  نغور -  اوه / لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نغور نغور اوه / / اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 24 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  "  " 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

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  چیئوس  نس  رواپ  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000072 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کچ هدنزاس  روشک   HP CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24c BladeSystem Pwr Pk+ SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یریگراب و  لمح و  هنیزه  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .2

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  ههام  کی  تخادرپ  .3
یدباع سامت 35081343 .4

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081343-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نغور6044141 اوه / لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  هحفص 21)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6044210 تسیل  قباطم  چیئوس  نس  رواپ  هاگتسد  هحفص 21)دیرخ 3  چیئوس  ( چیئوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6044357 نیبرود  هحفص 10)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم چیئوس   چیئوس نسنس   رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 24 ھحفص 23 
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(( 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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

هنیهب6044174 حالصا و  ثادحا ، هعسوت و  یاه  هژورپ  یارجا  رب  یمک  ینف و  تراظن  یحارط و  یراذگاو 
، یرادرب هرهب  تافلت ، شهاک  اهردیف ، رونام  ییاتسور ، یناسر  قرب  رباعم ، ییانشور  یزاس ،
رازفا مرن  یور  هکبش  یزاس  هدایپ  یناسرزورب و  نینچمه  نامتخاس و  تاسیسات  ینامتخاس و 

(ARC-GIS)

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6044456 سوریو  هحفص 10)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یداش6044550 کراپ  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 10)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6044211 جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  تسیل  قباطم  سراپنارهت  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هژورپ 
.تسویپ یاهلیاف 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 24 ھحفص 24 
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