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

( یهگآ دادعت 0   ..." ) ییوراد و یکشزپ و  یهاگشیامزآ و  تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

( یهگآ دادعت 63  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 2

( یهگآ دادعت 0   ..." ) ییوراد و یکشزپ و  یهاگشیامزآ و  تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 156  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

140 1140 1 نابآ   نابآ   1212 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

73474 کارتشا : دک 
1390/04/14 زاغآ : خیرات 
1401/11/21 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   159,980هکس , 000159,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   94,98094,980مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,590 , 000150 ,590 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,7002 سیئوس19,700 سیئوس کنارف   345,500345,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 86هکس ,000 , 00086 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   256رالد , 100256 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   92لایر ,96092 ,960

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 56هکس ,000 , 00056 , 000 , وروی000 340وروی ,740340 ژورن740, ژورن نورک   33,00033,000نورک

رایع رایع   1818 یالط   13,926یالط , 00013,926 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,397دنوپ 170397, نپاژ170 نپاژ نینی   دصکی   235,330235,330دصکی

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
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 183183))
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهاپس هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/08/12  زا   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  یشزرو  فلتخم  یاهمیت  یارب  پوت  لمح  فیک  یکشزپ و  فیک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو ناهاپس  هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب  سودرف ، غاب  یحیرفت  یگنهرف  هعومجم  هاگشتآ ،  هوک  یخیرات  هعومجم  بنج  هاگشتآ ،  نابایخ   :: سردآ سردآ
یزادرپراک دیرخ و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000248 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:01عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910254 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارهزلا  ناتسرامیب  یحارج  شکتسد  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ارهزلا ناتسرامیب  یحارج  شکتسد  عاونا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگشناد  ، 8179675111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  6363   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یشزرو یشزرو فلتخم   فلتخم یاهمیت   یاهمیت یارب   یارب پوت   پوت لمح   لمح فیک   فیک وو   یکشزپ   یکشزپ فیک   فیک ناونع : : ناونع 11

ناتسرامیب ناتسرامیب یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبطیروتسیب  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000634 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبطیروتسیب  غیت  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  40 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: 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   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5909619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153408 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد تازیهجت  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتسیب یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 33

امد امد تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپماچ اب  دازون  روتالیتنو  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002431 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رپماچ اب  دازون  روتالیتنو  هلول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپماچ رپماچ اباب   دازون   دازون روتالیتنو   روتالیتنو هلول   هلول ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتیر  40mi یرطب هبعج 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Hb A1C هلیزوکیلگ نیبولگومه  رفاب  فرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000064 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

بط نیراگن  هدننک  هضرع  عجرم  تیک  ویاب  نیون  یتراجت  مان   ml 40 یرطب هبعج 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Hb A1C هلیزوکیلگ نیبولگومه  رفاب  فرعم  الاک :  مان 
مانهب

یرطب 30 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست دشاب /.  هتشاد  دم  یآ  تیاس  رد  ار  هطوبرم  یالاک  یگدنیامن  رابتعا  روکذم  تکرش  یمسر /  روتکاف  هئارا  ناگیار /  لحم  هب  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09127393551 اب  سامت  هامکی /  لقادح 

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

س)  ) هموصعم ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتناک لس   ) یرتماراپ کیتاموتا 20 یژولوتامهرزیالانآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090572000010 زاین :  هرامش 

مق هموصعم س   ترضحینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم   Medonic BOULE MEDICAL رتناک لس  یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( رتناک لس   ) یرتماراپ کیتاموتا 20 یژولوتامهرزیالانآ  هاگتسد  هعومجمزاین  دروم.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  افطلدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719815539 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نسح ماما  دجسم  بنج  لانیمرت -  تمسب  نیدلا -  نیز  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-025  ، 36651801-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36650806-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتیر نوتیر   4040 mimi یرطب   یرطب   11 هبعج   هبعج یبط   یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   Hb A1CHb A1C  هلیزوکیلگ هلیزوکیلگ نیبولگومه   نیبولگومه رفاب   رفاب فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 66

(( رتناک رتناک لسلس    ) ) یرتماراپ یرتماراپ 2020 کیتاموتا   کیتاموتا یژولوتامهرزیالانآ   یژولوتامهرزیالانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 77
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زیرهم نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030731000012 زاین :  هرامش 

زیرهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ییایرتکاب راگآ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  ار  یتساوخرد  مزاول  یمامت  یگدنیامن  دشاب و  هدرک  مان  تبث   imed تیاس رد  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ینالوط  تدم  هب  دیرخ  هنیزه  تخادرپ  .دوش  تسویپ  یگدنیامن  گرب 

کیب یاقآ   09132563974

8981938145 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  نادیم  زیرهم  ناتسرهش  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523161-035  ، 32523150-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523091-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرتکاب ییایرتکاب راگآ   راگآ تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 88
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 163 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wzurb8wnr4gjr?user=73474&ntc=5909661
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5909661?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشراوگ 0.025 ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز 

1101094897002057 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HANGZHOU AGS MEDTECH یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   AG-5041-2545 دک  cm 450 زیاس تیرتسا  یشراوگ  ریاودیاگ  الاک :  مان 
سراپ رتسگ  هدیا  نامرآ  هدننک 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشراوگ 0.025 ریاودیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد 0 .0250 .025 یشراوگ   یشراوگ ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز
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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکش گنس  هاگتسد  رزیل  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000230 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
اردص رتسگ  تحص  هدننک  هضرع  عجرم   LISA LASER یتراجت مان  بیفوکرپ  لدم  یژولوروا  نکش  گنس  رزیل  هاگتسد  دربراک  هعطق  یرون  ربیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هام و  هس  تخادرپزاب  پوکسرتروی - نکش  گنس  هاگتسد  تهج  یرون  ربیف  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکش نکش گنس   گنس هاگتسد   هاگتسد رزیل   رزیل ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 1010
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشراوگ  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

1101094897002056 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هدیا نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU AGS MEDTECH یتراجت مان  یددع  هتسب 1   cm AG-5041-3545 450 زیاس یشراوگ  ریاودیاگ  الاک :  مان 
سراپ رتسگ 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشراوگ  ریاودیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامز نامز الاک   الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد یشراوگ   یشراوگ ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست

1 11 1
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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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  یرابتعا - تخادرپ  دشاب -  imed زج تکرش  لخاددیلوت - لاسگرزب - رتوک  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002351 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  لارنج  لدم  رتوکورتکلا  فرصمرابکی  ملق  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100cc تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002352 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   ml 100 زیاس یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 
هتسب 30000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هنیزه..تسا  هباشمدک  ناریا  .. imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..هدنشورف

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب رتوک   رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 1212

100100 cccc تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 1313
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راوخرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5909734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092163000029 زاین :  هرامش 

راوخرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایوپ بط  یودم  هدننک  هضرع  عجرم  نایوپ  بط  یودم  هدنزاس  عجرم  یتس  رتسیلب 1  دک 4720110  یژولورا  الوتسیف  یزاس  ادج  لصو و  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8341767596 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  راوخرب - دابآ  تلود  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45828251-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45823009-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولورا یژولورا الوتسیف   الوتسیف یزاس   یزاس ادج   ادج وو   لصو   لصو تستس   ناونع : : ناونع 1414
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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  روتالیتنو  تس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000070 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت بط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDISIZE یتراجت مان  لاسگرزب  زیاس   inspiration لدم روتالیتنو  هاگتسد  فرصم  رابکی  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   WEINMANN MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   WM 22303 لدم  m 2 زیاس یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  هلول  الاک :  مان 
هزاس نکش  هم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هصقانم  طیارش  دات 

.تسا یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتالیتنو روتالیتنو تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

نشیگیریا نشیگیریا نشکاس   نشکاس هلول   هلول یفرصم   - - یفرصم یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  یفرصم  یکشزپ  تاموزلم  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000069 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط رمز  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یمیگ  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 1   T.0044.31 دک نشیگیریا  نشکاس  هلول  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

وراد بای  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   SOFTCLIX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 200  هبعج  نوخ  دنق  تسنال  الاک :  مان 
هبعج 10000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زیاس 25 باراد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 700 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  لتاب  تسچ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   43x45 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   32x36 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
اناداپسا بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   PVC سنج فرصمرابکی  لافطا  ینیب  راوپ  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هصقانم  طیارش  دات 

.تسا یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: 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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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم زکرم  رظن  دم  صیخشت  لآ  هدیا  یاه  تیک  تسیل /  قبط  قوف  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000065 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

نامز بط  نارای  هدننک  هضرع  عجرم   DIAPLUS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   Kit 96 tests لدم یهاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 
هتسب 25 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
اریپ راک  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   LH یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج   ELISA لدم یهاگشیامزآ   LH تیک الاک :  مان 

هتسب 7 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رتسگ قیقحت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RADIM هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا   FSH تیک الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
اریپ راک  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   TSH یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج   ELISA لدم یهاگشیامزآ   TSH تیک الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لآ هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   B-hCG Rapid ELISA test kit عون  hCG تیک الاک :  مان 
هیتآ صیخشت 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار مزال  رابتعا  یگدنیامن  هتشاد و  دم  یآ  تیاس  رد  ار  قوف  مالقا  شورف  یگدنیامن  روکذم  تکرش  ناگیار /  لحم  هب  الاک  لمح  یمسر /  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09127393551 اب  موزل  تروص  رد  سامت  هامکی /  لقادح  هیوست  دشاب / .  هتشاد 

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نیتیرف   نیتیرف تیک   تیک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5909824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000801 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/5x30 mm زیاس  resolute ییوراد یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 220 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع تسویپ 220  تسیل  قبط  ییوراد  تنتسا 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  irc دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000146 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  قیرزت  پمپ  صوصخم  فرصم  رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691816689 یتسپ :  دک   ، 6691816689  - هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 1818

یکشزپ یکشزپ قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ صوصخم   صوصخم فرصم   فرصم رابکی   رابکی تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاگ نوخ  دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000420 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهام بط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم   GALA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   TD-4360 لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

هبعج 20000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هلاسکی  - تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5909877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاگ الاگ نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 2020

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.لخاد  دیلوت  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000061 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 40 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 

DDP01172 لدم
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 100 یمیشویب  Arsenazo میسلک تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  یتیک  ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBs Ab تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HIV 1/2 یتراجت مان  یتست  ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ   HIV تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  یزب  لانولک  یلپ  نیلوبولگ  نمویه  یتنآ  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  دصرد  یواگ 22 نیموبلآ  تیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  یتیک  ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HIV تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
عجرم نامرد  میزنآ  یمیش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cc 0/5 یرطب ییاوقم 1  هبعج   CN1.CRP-001 لدم حطس 1   CRP یمیشویب لرتنک  مرس  الاک :  مان 

نامرد میزنآ  یمیش  هدننک  هضرع 
یرطب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نامز بط  نارای  هدننک  هضرع  عجرم   DIAPLUS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   Kit 96 tests لدم یهاگشیامزآ   FT4 تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   hCG beta free تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات.دوش یم  باختنا  یدروم  کت و  کت  تروصب  مالعتسا  یازجا  یرابتعا و  تخادرپ  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه.ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب و   imed مان تبث  هدننک 

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: 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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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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

colcemid gibco 15212-012 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

1101050136000078 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

هدیدارت دیشمج  هدننک  هضرع  عجرم   GIBCO یتراجت مان   ml 10 یرطب  Colcemid 15210 فرعم تشک و  طیحم  الاک :  مان 
یرطب 20 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

colcemid gibco 15212-012 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم 

.تسیمازلا ینامرد  دراوم  یارب  الاک  تلاصا  بسچرب  دک irc و  نتشاد 

 : 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Colcemid 152 10Colcemid 152 10 فرعم   فرعم وو   تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000157 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   B.BRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   BB512 دک یروتسیب 12  غیت  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  هس  تروص  هب  باسح  هیوست.دیدرگ  لاسرا  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع بسح  رب  دادعت  _Nicholas یلیم نارولفوزیا 100  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000846 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت نایراد  یناگرزاب  تکرش  زا  نارولفوزیا  یتراجت  مان  یرطب  ییاوقم 1  هبعج   ml 100 زد لولحم  نارولفوزیا  الاک :  مان 

یرطب 2000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  _ دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  _ دسربدیاب هطوبرم  سانشراک  دات  هبو  هدوب  هباشم  دک  _ نارولفوزیا لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع بسح  رب  دادعت  _ تسیمازلا دمیآ  نتشاد  _ دوش هعلاطم  امتح 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BB512BB512 دکدک     1212 یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت یکشزپ -  -  یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 2323

ددع ددع بسح   بسح ربرب   دادعت   دادعت __ NicholasNicholas یلیم   یلیم   100100 نارولفوزیا   نارولفوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود هاگشیالاپ  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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 4121201003 هرامش  هداتسیا /  یداب  زیلانآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000183 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HK ELECTRIC یتراجت مان   PKN645E14 لدم یکینورتکلا  تسالاب  زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دیئامرفب / هعلاطم  ار  تسویپ  تادنتسم  تقد  اب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداتسیا هداتسیا یداب   یداب زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ   / calibration gas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000411 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   Crowcon Bump AND Calibration Gas لدم نویساربیلاک  تازیهجت  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

زربلا
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1457-1461-1458-1463-1469

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  / / calibration gascalibration gas ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،

یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا  ،
ناتسا  ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا   ، زربلا ناتسا  ،

مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا   ، نارهت

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52420224 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fluke نویساربیلاک یاهروتاربیلاک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FlukeFluke نویساربیلاک   نویساربیلاک یاهروتاربیلاک   یاهروتاربیلاک ناونع : : ناونع 2727
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یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  یاهزیاس  قبط  لور  ناتسرامیب 55  هنومن  قبط  فلتخم  یاهزیاس  رد  امسالپ  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030447000109 زاین :  هرامش 

یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   PMS هدنزاس عجرم   PMS یتراجت مان  یلور  هتسب 1   cmx70 m 35 زیاس یکشزپ  نویسازیلیرتسا  امسالپ  ذغاک  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ 
لور 55 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل یاهزیاس  قبط  لور  ناتسرامیب 55  هنومن  قبط  امسالپ  ذغاک  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ههام و  روتکاف 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-336-131 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 14-08-1401 عورش 11-08-1401 - یشزومآ - یهاگشیامزآ و  تازیهجت  هورگ  یسدیمشرا - یوزارت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امسالپ امسالپ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 2828

یسدیمشرا یسدیمشرا یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 2929
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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تبوطر  امد و  رگال  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000183 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناکین تعنص  ناتسراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DS83 لدم راشف  تبوطر و  تبث  امد و  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست.دشابیم 20  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک کلیس 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002439 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک کلیس 1  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  216 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبوطر تبوطر وو   امد   امد رگال   رگال اتید   اتید ناونع : : ناونع 3030

تاک تاک   11 کلیس   کلیس ناونع : : ناونع 3131
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن لاسرا  هیهت و  تسویپ  لساف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ.تسا  یتسویپ  لیاف  کالم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000441 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   KROHNE هدنزاس عجرم   KROHNE یتراجت مان   OPTIMASS MFM 7400C T80- Ex لدم یمرج  جنس  یبد  الاک :  مان 

دنیآرف نازاس  هدنیاپ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک  . KROHNE MESSTECHNIK GMBH 7 CO هدنزاس عجرم   KROHNE یتراجت مان   RR 182 لدم  DW یبد چوس  الاک :  مان 

نافیگ هدننک  هضرع 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاگ ورشیپ  الاک  نیمن  هدننک  هضرع  عجرم   KROHNE یتراجت مان   V12 لدم کینوسارتلا  جنس  نایرج  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

( ریباس  ) یرایبآ تاسیسات  دس و  ینامتخاس  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KROHNE یتراجت مان   UFS3000K/EK لدم لاتیجید  جنس  یبد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   KROHNE یتراجت مان   H250 لدم یلاتیجید  جنس  یبد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوسارتلا کینوسارتلا جنس   جنس نایرج   نایرج یمرج - - یمرج جنس   جنس یبد   یبد ناونع : : ناونع 3232
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5910371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153583 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباترپ رزیالانآ  طولخم  زاگ  ردنلیس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ فجن  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iaun.iau.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 10*7  ...و  دنتسا  ینیس ،  هناش ،  هارمه  هب  زروفورتکلا  کنات  لماک  تس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یالپوسرواپ - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد راولب  دابا ،  فجن   :: سردآ سردآ

09132306019 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباترپ لباترپ رزیالانآ   رزیالانآ طولخم   طولخم زاگ   زاگ ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 3333

یالپوسرواپ یالپوسرواپ زروفورتکلا   - - زروفورتکلا کنات   کنات لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 3434
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5910406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد لرتنک  هچضوح  ددع  کی  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارهزلا بلق  هیریخ  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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع DPT-001 (100 لگنیس رسویدسنارت  ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000112 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد لرتنک   لرتنک هچضوح   هچضوح ددع   ددع کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535

(( ددع ددع DPT-00 1  DPT-00 1  ( 100( 100 لگنیس   لگنیس رسویدسنارت   رسویدسنارت ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 3636
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یدازآ هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هام  کی  تخادرپ  انمض  دشاب  هتشاد  irc هک دشاب  دیاب   imed تیاس رد  تکرش  .1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094560000007 زاین :  هرامش 

یدازآ هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   FREE T4 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   FT4 تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 4 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هام  کی  تخادرپ  انمض  دشاب  هتشاد  irc هک دشاب  دیاب   imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  رد  سامت  هرامش  دنشاب و  وگخساپ  نارهت  ناگدننک  نمات  طقف  دوش و  همیمض   irc دک تبث  اب  روتکاف  شیپ 

1373913444 یتسپ :  دک  این ، ) نومزآ  ) مود همیب  نابایخ  یادتبا  جرک - صوصخم  هداج  یادتبا   - یدازآ نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44666667-021  ، 44632024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44631832-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زیلاید -  یفاص  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000767 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   High Flux Dialyzers لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتست یتست   9696 عون   عون   FT4FT4  تیک تیک ناونع : : ناونع 3737

زیلاید زیلاید یفاص   یفاص تستس   ناونع : : ناونع 3838
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یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب هنومن  تسویپ و  تسیل  قبط  فلتخم  یاهزیاس  رد  لور  گپیو 165  لیرتسا  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030447000110 زاین :  هرامش 

یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PMS STERILIZATION REEL یتراجت مان   cm 40 ضرع  m 200 لوط یلور  هتسب  یلومعم  لدم  لیرتسا  ذغاک  الاک :  مان 

لور 165 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ و تسیل  قبط  فلتخم  یاهزیاس  رد  لور  گپیو 165  لیرتسا  ذغاک   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ههام و  روتکاف 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب هنومن 

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CMOS پیچ کت   FULL HD ده ارمک  -1 دادعت  FULL HD تیفیک اب  ریوصت  رگشزادرپ  -1 دادعت  175W LED درس رون  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تسیل  قبط   1 دادعت

1101091794000476 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   FIEGERT یتراجت مان  لدم 103.0180   LED درس رون  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یکشزپ تازیهجت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 3  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لور لور   165165 گپیو   گپیو لیرتسا   لیرتسا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 3939

175175 W LEDW LED  درس درس رون   رون عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 4040
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبص   100 دادعت زیاس 10  فرصم  رابکی  ولق  ود  راکورت  -100 دادعت زیاس 5  فرصم  رابکی  ولق  ود  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000478 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ابص افیا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  اتاباص  یتراجت  مان   cm 10 زیاس  STTR-01855 لدم یپوکسوراپال  یحارج  دربراک  غیت  نودب  ولقود  فرصم  رابکی  راکورت  الاک :  مان 

زیهجت ابص  افیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
تیلا بط  هسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   K-ONE یتراجت مان  یددع  نتراک 5   QN05100B لدم  mm 5 زیاس یکشزپ  فرصمرابکی  ولقود  راکورت  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یکشزپ تازیهجت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبص   قبص   100100 دادعت دادعت   1010 زیاس   زیاس فرصم   فرصم رابکی   رابکی ولق   ولق ودود   راکورت   راکورت -- 100100 دادعت دادعت   55 زیاس   زیاس فرصم   فرصم رابکی   رابکی ولق   ولق ودود   راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون 24 زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلو

1101005920000249 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان  لدم 110  کیتاموتا  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد تهج  تلو  عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171065653 تسا .  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لمح  هیارک  ههام و  هس  باسح  هیوست  ناتسرامیب .  یکشزپ  یسدنهم  دات  اب  زاس  نژیسکا 

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5910558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ساسا  رب  یراذگ  تمیق  ، زگرد تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  لحم  ههام  تخادرپ 3  بآ  هاگشیامزآ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092039000069 زاین :  هرامش 

زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نارای زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PYREX یتراجت مان   Lit 1000 یهاگشیامزآ نلرا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491849388 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  بنج  هر – )   ) ینیمخ ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46229801-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223738-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو عون  2424   عون زازا   رپمآ   رپمآ یلیم   یلیم   2 020 اتات     44 یجورخ   یجورخ وو     Dc Rang 1 - 100Dc Rang 1 - 100 تاصخشم   تاصخشم اباب   نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس وو   زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا چنیا   چنیا   1010 رسنلیاس   رسنلیاس ناونع : : ناونع 4242

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق ،، زگرد زگرد تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم رابنا   رابنا لیوحت   لیوحت لحم   لحم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ بآبآ   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  لاسگرزب و  نیال  یو  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000559 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS INTERNATIONAL یتراجت مان  یددع  نتراک 10   CV-703-16 لدم  F 7 زیاس هار  هس   CVC رتتاک الاک :  مان 

زیهجت
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  لاسگرزب و  نیال  یو  یس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  تبث   IRC اب روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد  تلاصا  دک 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق کیکی   وو   لاسگرزب   لاسگرزب نیال   نیال یویو   یسیس   ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09133079750: ینف تاعالطا  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  - هاگتسد  SIUI-GTS30A )2 لدم  ) جنس تماخض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یردیح یاقآ 

1101004340000620 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رای شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   SONATEST یتراجت مان   MASTERSACN 380 لدم تازلف  یگدروخ  جنس  تماخض  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  ددرگیم  دیکأت   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بیترت رابتعا و  دقاف  ددرگن  هئارا  زاین  یلک  حرش  ساسارب  هک  ییاه  خساپ  تسا  یهیدب  ددرگ  هئارا  تمیق  هطوبرم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازلف تازلف یگدروخ   یگدروخ جنس   جنس تماخض   تماخض ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط...وریغو  2 دادعت زیاس 5  رسویدر  - ددع Safty) 4)5 زیاس راد  رایش  مئاد  راکورت  - ددع Safty) 4)10 زیاس راد  رایش  مئاد  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101091794000479 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   SOPRO COMEG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 5 زیاس دک 001 999  یپوکساراپال  رسویدر  راکورت  الاک :  مان 
افش فوئر 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط...وریغ  دشاب و  یم  زاین  زیاس 5  رس  ویدر   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و5  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط...وریغو قبط...وریغو   22 دادعت دادعت   55 زیاس   زیاس رسویدر   رسویدر -- ددع ددع Safty)  4Safty)  4)) 55 زیاس   زیاس راد   راد رایش   رایش مئاد   مئاد راکورت   راکورت -- ددع ددع Safty)  4Safty)  4)) 1010 زیاس   زیاس راد   راد رایش   رایش مئاد   مئاد راکورت   راکورت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل

4646
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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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) یتسویپ تسیل  قباطم  هاگشیامزآ  یمومع  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002353 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

روشک صیخشت  بط  نیدآ  هدنزاس  عجرم  سراف  سکریاب  یتراجت  مان   ml 100 رادقم ییاوقم  هبعج   BXC0562 لدم یمیشویب  کیتارکناپ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 
صیخشت بط  نیدآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هبعج 60 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  رد   IRC دک دیق   --- تسا یمازلا  تلاصا  بسچرب  --- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   -- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یمومع   یمومع مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4747
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم راشف  لافسوردیه 12  تناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002453 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
طسوتم راشف  لافسوردیه 12  تناش  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طسوتم طسوتم راشف   راشف   1212 لافسوردیه   لافسوردیه تناش   تناش ناونع : : ناونع 4848
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم راشف  لافسوردیه  تناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002452 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
طسوتم راشف  لافسوردیه  تناش  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طسوتم طسوتم راشف   راشف لافسوردیه   لافسوردیه تناش   تناش ناونع : : ناونع 4949
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا تنیباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000451 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگ هزادنا  اب  یزلف  تنیباک  بصن  تخاس و  یتعنص و  ییوشفرظ  بصن  نیمآت و   ، MDF یاههسفق اهدمک و  بصن  لمح و  تخاس ، مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم 05832605945 رد  قیقد 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزا هاگشیامزا تنیباک   تنیباک ناونع : : ناونع 5050
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / لیتسا سلنتسا  یراون  جنس  قمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000414 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایسآ تعنص  ماکآ  هدننک  هضرع  عجرم   ECHOSOUNDER یتراجت مان   CVM لدم  W 15 ناوت اب  لاتیجید  جنس  قمع  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1463-1469-1458-1461-1457

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا سلنتسا   سلنتسا یراون   یراون جنس   جنس قمع   قمع ناونع : : ناونع 5151
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زیرهم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هدش  هتساوخ  دنرب  قبط  مالقا  هیلک  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  رد  زاین  مالقا  هیلک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000011 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   DIASOURCE یتراجت مان  یتست  ییاوقم 100  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   RIA عون  hCG AND BHCG تیک الاک :  مان 

دمراف ایرآ  یناگرزاب 
هتسب 50 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  هس  لقادح  یتخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  اضقنا ) خیرات  ربمان و  تال  -IRC دک ددرگ ( تیاعر  روتکاف  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدش  هتساوخ  دنرب  قبط  مالقا  هیلک  دشاب 

8981853113 یتسپ :  دک  زیرهم ،  ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب  راتسرپ  نادیم  ریت  متفه  راولب  زیرهم  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523000-0353  ، 32523000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   RIARIA  عون عون   hCG AND BHCGhCG AND BHCG تیک   تیک ناونع : : ناونع 5252
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگتفرگ یتخس و  نازیم  صیخشت  تهج   ABI کیتاموتا هاگتسد  یتناراگ  شزومآ و  - یزادنا هار  - بصن - دیرخ دادرارق  داقعنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش باختنا  هباشم  دک  ناریا  قورع -

1101091290000049 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

MESI هدنزاس عجرم   MESI MEDICAL یتراجت مان   MESI mTABLET ABI- With 4 Cuffs لدم یکشزپ  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 
تایح تمالس  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوولسا  هدنزاس  روشک   DEVELOPMENT OF MEDICAL DEVICES LTD

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک تسیمازلا - هناماس  تسویپ  کرادم  رد  قاصلا  و  یتسویپ ،  دادرارق  رهم  ینف -  تاصخشم  هگرب  اضما  رهم و   - تازج رکذ  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رابنا 30  دیسر  دعب  هیوست  ددرگ - یراذگراب  هاگتسد  بصن  زکارم  دم و  یآ  کرادم  تسا - هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگتفرگ یگتفرگ وو   یتخس   یتخس نازیم   نازیم صیخشت   صیخشت تهج   تهج   ABIABI کیتاموتا   کیتاموتا هاگتسد   هاگتسد یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ -- یزادنا یزادنا هار   هار -- بصن بصن -- دیرخ دیرخ دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا ناونع : : ناونع
هدش هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا قورع - - قورع

5353

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

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

زا 163 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uymu4tu8qdkjf?user=73474&ntc=5910870
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5910870?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  یهاگشیامزآ  ییایمیش  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000538 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دیرلک تنارتیت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 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 
.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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ ییایمیش   ییایمیش داوم   داوم ناونع : : ناونع 5454
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سابعردنب رصعیلو  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناورپ یاراد  دیاب  هدننک  نیمات   * نوزیپ هروبات و  هارمه  هب  الاب  زا  گنلیش  لدم 1400 بط  رتسگ  لاصو  یکشزپنادند  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یکشزپ  تازیهجت  دیلوت 

1101092774000005 زاین :  هرامش 
جع رصعیلو  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

بط رتسگ  لاصو  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 1400  نیلولعم  لاسگرزب و  لافطا و  یارب  میظنت  لباق  یرس  تشپ  یاراد  یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 
بط رتسگ  لاصو  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا رکذب  مزالداد  دهاوخ  رثا  بیترت  دشاب  لدم 1400 بط  رتسگ  لاصو  یکشزپنادند  تینوی  اهنا  یالاک  هک  یتاداهنشیپ  هب  طقف  زکرم  نیا  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  داهنشیپ  تسویپ  دیاب  دیلوت  هناورپ  هدوزفا و  شزرا  هناماس imedو  تبث  روتکاف و  شیپ  دننام  کرادم 

7918774877 یتسپ :  دک  تدحو ،  نیزنب  پمپ  بمج  - یمالسا یروهمج  راولب  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33460112-076  ، 33553803-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33553807-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناورپ هناورپ یاراد   یاراد دیاب   دیاب هدننک   هدننک نیمات   نیمات  * * نوزیپ نوزیپ وو   هروبات   هروبات هارمه   هارمه هبهب   الاب   الاب زازا   گنلیش   گنلیش 14001400 لدم   لدم بطبط   رتسگ   رتسگ لاصو   لاصو یکشزپنادند   یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیلوت   دیلوت

5555
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  ووالکسا و   CRP تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000566 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   SCLAVO یتراجت مان  یتست  ییاوقم 100  هبعج   CSA 08027 لدم یژولورس  یاه  شیامزآ  انورک  سوریو  صیخشت   CRP تیک الاک :  مان 

ورشیپ نیون  بط  انیردآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SCLAVO
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  ووالکسا و   CRP تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  تبث  هناماس  رد  تساووخرد  لک  تمیق  طقف  ددرگ  تبث  هناماس  رد   IRC دک اب  وتکاف  شیپ 

یگنهامه 09173443520

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولورس یژولورس یاه   یاه شیامزآ   شیامزآ انورک   انورک سوریو   سوریو صیخشت   صیخشت   CRPCRP  تیک تیک ناونع : : ناونع 5656
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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 06 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIT D MEDIA TAJHIZ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000353 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
ددع دصکی  زیهجت  ایدم  یتست  ید 96  نیماتیو  تیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تیک  100 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713783466 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یزکرم  هاگشیامزآ  - ریشناوج نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIT  D MEDIA TAJHIZVIT  D MEDIA TAJHIZ ناونع : : ناونع 5757

mlml   55 لایو   لایو یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ   RFRF  تیک تیک ناونع : : ناونع 5858
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رهشناریا یزکرم  هاگشیامزا  تهج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093187000056 زاین :  هرامش 

رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسینا  ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدنزاس  عجرم   ml 5 لایو یهاگشیامزآ   RF تیک الاک :  مان 

هتسب 25 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   BLOOD GROUP REAGENT یتراجت مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یژولورس  یواگ  نیموبلآ  فرعم  الاک :  مان 
لایو 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   BLOOD GROUP REAGENT یتراجت مان   ml 10 یا هشیش  لایو  عیام  نیلوبولگ  نمویه  یتنآ  فرعم  الاک :  مان 

لایو 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یتاقیقحت هدننک  هضرع  عجرم   SPINREACT هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 150  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   RPR سیلفیس صیخشت  تیک  الاک :  مان 
زبس ناروآ  دمراف  یدیلوت 

هتسب 40 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  هلول  تیار  نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  لادیو   DO نژ یتنآ  یتراجت  مان   ml 5 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  لادیو  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم   2ME تیار نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهشناریا  یزکرم  هاگشیامزا  تهج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  ماجنا  یتسویپ  کرادمو  مالقا  تاحیضوت  قبط  یراذگ  تمیق 

دیریگب 09150233295 سامت  ینادنبهن  یاقآ  بانج  هطوبرم  سانشراک  اب  یگنهامهو  لاوس  هنوگره  تروصرد 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسراو  یربراب  هنیزه 

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  رون _  دجسم  بنج  رون _  نابایخ  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916766385

37231163-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37231160-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153593 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153593 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایرج سروس   prova 123 روتاربیلاک هاگتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: 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   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5911018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153592 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جنسزاگ رازفا  مرن  نویساربیلاک و  تیک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایرج نایرج سروس   سروس   prova 123prova 123  روتاربیلاک روتاربیلاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5959

جنسزاگ جنسزاگ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک تیک   تیک ناونع : : ناونع 6060
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5911026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153590 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون جنس  هلصاف  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسارازگرب  ، یزکرم ناتسا   ، زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ

ناتسا  ، نامرک ناتسا   ، سراف ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا  ،
ناتسا  ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ 

ناتسا  ، ناتسرل ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک
نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا   ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا

ناتسا  ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا  ،
یلامش ناسارخ  ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456736 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLUKE 179 رتم یتلوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون جنس   جنس هلصاف   هلصاف ناونع : : ناونع 6161

FLUKE 179FLUKE 179  رتم رتم یتلوم   یتلوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف :  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401-3-674 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfaesfahan.ir :: عبنم :: 1401/08/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیهاش  هقطنم  نارحب  تیریدم  هاچ  هقلح  ود  شیامزآ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نایح نبارباج  ینیلک خ  خیش  بیرجرازه خ  ناهفصا خ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهد هاگشیالاپ  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 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهد هاگشیالاپ  یاضاقت 9940025- هب  طوبرم   SIGNAL CONDITIONER دیرخ : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000165 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نهیم دنمشوه  درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGIT یتراجت مان   VM600 لدم لاتیجید  جنس  هزرل  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  شیک  زیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGITT هدنزاس عجرم   MEGGITT یتراجت مان   IQS900 لدم  proximity یترواجم روسنس  الاک :  مان 
سیئوس

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  تسیاب  یم  ناگدنهدداهنشیپ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  نینچمه  .دشاب  یم  تسویپ  دیرخ ، تامازلا  طیارش و  اضاقت ، مالقا  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  اضاقت  اب  قبطنم  یلام 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارحب نارحب تیریدم   تیریدم هاچ   هاچ هقلح   هقلح ودود   شیامزآ   شیامزآ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6363

proximityproximity یترواجم   یترواجم روسنس   روسنس لاتیجید -  -  لاتیجید جنس   جنس هزرل   هزرل ناونع : : ناونع 6464

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  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5911176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153581 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتموتناوک هاگتسد  زنل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  156156   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  اهب  مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   00:00هرامش ات 1401/08/15 -   00:00  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 00:00عبنم  - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  زاوها   2 ییاقب دیهش  ناتسرامیب  یرتیل  نژیسکا 40  یاه  لوسپک  ژراش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتموتناوک یرتموتناوک هاگتسد   هاگتسد زنل   زنل ناونع : : ناونع 6565

ناتسرامیب ناتسرامیب یرتیل   یرتیل   4040 نژیسکا   نژیسکا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی 2000  هجرد  رتلیف  نودب   N95 کسام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000792 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داژن یعرازم  نامحر  هدننک  هضرع  عجرم   ALAY SAFETY یتراجت مان  یددع  هبعج 20   N95 لدم فرصم  رابکی  کسام  الاک :  مان 

هبعج 2000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع کی 2000  هجرد  رتلیف  نودب   N95 کسام

یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد رتلیف   رتلیف نودب   نودب   N95N95 کسام   کسام ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000636 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمشچ تساک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ تساک   تساک ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  5F-11cm ینایرش تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000797 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  نماث  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIMED یتراجت مان   EPSYLAR لدم ینایرش  تیش  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 10  5F-11cm ینایرش تیش 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت 55 F- 1 1cmF- 1 1cm  ینایرش ینایرش تیش   تیش ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لکویام 100 لوپمآ  **** ددع ATP300 یمشچ نالیه  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000633 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع لکویام 100 لوپمآ  **** ددع ATP300 یمشچ نالیه  لژ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 100100 لکویام   لکویام لوپمآ   لوپمآ ددع -  -  ددع ATP300ATP300 یمشچ   یمشچ نالیه   نالیه لژلژ   ناونع : : ناونع 7070
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولب نابیرت  لوپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000632 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولب نابیرت  لوپمآ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لیرتسا کیژام   ) یحارج رکرام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002349 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نماد لگ  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  رکرام  نیکسا  یتراجت  مان  یملق   cm 15/5 یحارج رکرام  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمدک ناریا..تسا  یمازلا  IMED رد تبثو  الاک  تلاصا  بسچرب..لخاد  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..تسا

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولب ولب نابیرت   نابیرت لوپمآ   لوپمآ ناونع : : ناونع 7171

 ( ( لیرتسا لیرتسا کیژام   کیژام  ) ) یحارج یحارج رکرام   رکرام ناونع : : ناونع 7272
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دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / ردوپ نودب  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  اضما و  ورهم  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / ددرگ

1101094764000268 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 3000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تادنتسم یاراد  / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

5715854971 یتسپ :  دک  دازهم ،  رتکد  نانز  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرب گرب // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دات   دات مدع   مدع تروص   تروص ردرد   // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // ردوپ ردوپ نودب   نودب یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما ورهم   ورهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   طیارش   طیارش

7373
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000455 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  یئوراد  تنتسا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  165 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکافشیپ   روتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد یئوراد   یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 7474
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ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 4.8*28 یژولورا  یج  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000247 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 175 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صخشم تهج  طقف  الاکدک.تسا  یمازلا  یس  رآ  یآ  دک.دشاب  دمیآ  رد  تبث  دیاب  دنرب.تسا  یمازلا  شورف  زوجم  هئارا   ، ههام شش  ات  هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.تسا  لوبق  لباق  زکرم  طسوت  تیفیک  دات  دمیآ و  رد  تبث  تروص  رد  اهدنرب.دشاب  یم  الاک  عون  ندومن 

6671713144 یتسپ :  دک  رجف ،  ناتسرامیب  تلاسر  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34530282-087  ، 34521460-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34521518-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2828 ** 4.84.8 زیاس   زیاس یژولورا   یژولورا یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 7575
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5909643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشراوگ  موتورتکنفسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

1101094897002058 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HANGZHOU AGS MEDTECH یتراجت مان  یددع  هتسب 1   AG-5091-0530 دک  mm 30 زیاس یشخرچ  نمول  لپیرت  موتورتکنفسا  الاک :  مان 
سراپ رتسگ  هدیا  نامرآ  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشراوگ  موتورتکنفسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامز نامز الاک   الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد یشراوگ   یشراوگ موتورتکنفسا   موتورتکنفسا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس نوخ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002430 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هداس نوخ  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  15,000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس نوخ   نوخ تستس   ناونع : : ناونع 7777
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  دادعت  یتخت  راتسرپ 15  راضحا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101005934000785 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نارهت  عناص  شواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  نارهت  عناص  شواک  یتراجت  مان   GOOYA 701 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
نارهت عناص  شواک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .تسا  هدنشورف  اب  یشک  میسو  یراذگ  هلولو  بیرختو  بصنو  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگرابو  اضماو  رهمو  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  یمسر  ناگدنیامنو  ربتعم 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت یتخت   یتخت   1515 راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
(( تسا تسا
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دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  20و 18/ زیاس تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  روتکاف  شیپ  طیارش و 

1101094764000267 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

وکساه ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SURUFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 18  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
وکساه ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SURUFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 20  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 4000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تادنتسم یاراد  / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

5715854971 یتسپ :  دک  دازهم ،  رتکد  نانز  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرب گرب // دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دات   دات مدع   مدع تروص   تروص ردرد   // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب //1818 وو   2020 زیاس زیاس تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   طیارش   طیارش

7979

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

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

زا 163 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/phjm295e7k4mv?user=73474&ntc=5909653
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5909653?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) ددع  64 دادعت دات  طرش  هب   ABS سنج زا  رامیب  گرب  کت  تراچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم 

1101005934000787 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اردص زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  زابکاخ  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان   KH3060 لدم  ABS سنج گرب  کت  یکشزپ  هدنورپ  تراچ  الاک :  مان 
اردص زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

ددع 64 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا هب  زاجم  اهنا  یمسر  ناگدنیامنو  ربتعم  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن هئارا  هنومن  یتسیاب  الاک  لک  لیوحت  زا  لبق  مالعتسا  هدنرب.دنشاب  یم  تمیق 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) ددع ددع   6464 دادعت دادعت دات   دات طرش   طرش هبهب     ABSABS سنج   سنج زازا   رامیب   رامیب گرب   گرب کتکت   تراچ   تراچ ناونع : : ناونع
.دنوش .دنوش یمیم   عوجرم   عوجرم
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دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دوش / یم  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   / زیاس 26و 24 تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  و 

1101094764000266 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

وکساه ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SURUFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 24  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
دمرذیش نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   APRO MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 26  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 4000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تادنتسم یاراد  / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

5715854971 یتسپ :  دک  دازهم ،  رتکد  نانز  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دوش / / دوش یمیم   هداد   هداد تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد // تیفیکاب تیفیکاب // دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا  / / وو  2424 2626 زیاس   زیاس تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم طیارش   طیارش گرب   گرب
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5909668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  2 تسویپ = ) ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  قبط  ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000225 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه مرف  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  /IRC یاراد / ینف تاصخشم  اب  قباطم  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / لخاد دیلوت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  تسویپ 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   22 تسویپ = ) = ) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط )) گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8282
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیگیرا نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002429 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نشیگیرا نشکاس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشیگیرا نشیگیرا نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 8383
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ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتختورددع  160 .یمرگ فرصم 250  رابکی  یتشلابور  ددع   750 .یعامتجا نیمات  نامزاس  مرا  اب  لاگرت  هفحلم  هچراپ  ددع   750 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا نیمات  نامزاس  مرا  اب  یا  هلوح 

1101050160000204 زاین :  هرامش 
ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یراچب ریضخ  هریخ  هدننک  هضرع  عجرم   SARAR GIYIM هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 1   160x220 cm زیاس نتاس  سنج  هرفن  کت  فاحل  هفحلم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یعامتجا نیمات  نامزاس  مرا  اب  فاحل  ددع   200 .یتروص یبا .  گنر  لاگرت  هچراپ  رتم   1000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ فرصم  رابکی  ینمیا  کنیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000557 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رکب یتراجت  مان  یا  هتسب  نتراک 200   g 8/72 نزو لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  ینمیا  کنیع  الاک :  مان 
نتراک 3000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس ناتسرامیب 09178540040  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتختورددع یتختورددع   160160 .یمرگ .یمرگ   250250 فرصم   فرصم رابکی   رابکی یتشلابور   یتشلابور ددع   ددع   750750 .یعامتجا .یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس مرا   مرا اباب   لاگرت   لاگرت هفحلم   هفحلم هچراپ   هچراپ ددع   ددع   750750 ناونع : : ناونع
یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس مرا   مرا اباب   یایا   هلوح   هلوح

8484

یکشزپ یکشزپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی ینمیا   ینمیا کنیع   کنیع ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ / تسیل  قبط  دادعت 2000 هب  هداس  دناب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000437 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ  دناب و  هرامش 233  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 6   200x10 cm هداس یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیسن و6  تروص  هب  دیرخ  هدنشورف / هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /   irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ / / تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط 20002000 دادعت   دادعت هبهب   هداس   هداس دناب   دناب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 500  مادک  ره  زا  زیاس 3 و 4  ینوکیلیس  لایژنرال  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000417 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 500 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 500 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هلاسکی  - تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   500500 دادعت   دادعت مادک   مادک رهره   زازا     44 وو   زیاس  33   زیاس ینوکیلیس   ینوکیلیس لایژنرال   لایژنرال کسام   کسام ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم هسو  هلحرم  ود  گنیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000167 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

 / یلام روما  لوسم  دهعت  اب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع هلحرم 3 هس   / ددع هاحرمود 1 کنیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلحرم هلحرم هسو   هسو هلحرم   هلحرم ودود   گنیس   گنیس ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5909692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلب خیرات  هباشمدک  نارباددع  10020 دادعت دیاسکا  کنیز  لدم  یبط   2/5x460 cm زیاس زوکسیو  یا  هچراپ  بسچراون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هنومن  لاسرا  تلاصا  بسچرب  یاراد 

1101004698000185 زاین :  هرامش 
ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

راونهب هدنزاس  عجرم  پیت  وسکیف  یتراجت  مان  یا  هقلح  ییاوقم 12  هبعج  دیاسکا  کنیز  لدم  یبط   2/5x460 cm زیاس زوکسیو  یا  هچراپ  بسچراون  الاک :  مان 
ناریا راونهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هبعج 835 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا بسچرب  یاراد  دنلب  خیرات  هباشمدک  نارباددع  10020 دادعت دیاسکا  کنیز  لدم  یبط   2/5x460 cm زیاس زوکسیو  یا  هچراپ  بسچراون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هنومن  لاسرا 

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد دنلب   دنلب خیرات   خیرات هباشمدک   هباشمدک نارباددع   نارباددع 1002010020 دادعت دادعت دیاسکا   دیاسکا کنیز   کنیز لدم   لدم یبط   یبط   2 /52/5 x460  cmx460  cm  زیاس زیاس زوکسیو   زوکسیو یایا   هچراپ   هچراپ بسچراون   بسچراون ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب

8989
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ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5909694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلب خیرات  هباشمدک  نارباددع  10020 دادعت دیاسکا  کنیز  لدم  یبط   2/5x460 cm زیاس زوکسیو  یا  هچراپ  بسچراون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هنومن  لاسرا  تلاصا  بسچرب  یاراد 

1101004698000185 زاین :  هرامش 
ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

راونهب هدنزاس  عجرم  پیت  وسکیف  یتراجت  مان  یا  هقلح  ییاوقم 12  هبعج  دیاسکا  کنیز  لدم  یبط   2/5x460 cm زیاس زوکسیو  یا  هچراپ  بسچراون  الاک :  مان 
ناریا راونهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هبعج 835 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا بسچرب  یاراد  دنلب  خیرات  هباشمدک  نارباددع  10020 دادعت دیاسکا  کنیز  لدم  یبط   2/5x460 cm زیاس زوکسیو  یا  هچراپ  بسچراون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هنومن  لاسرا 

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد دنلب   دنلب خیرات   خیرات هباشمدک   هباشمدک نارباددع   نارباددع 1002010020 دادعت دادعت دیاسکا   دیاسکا کنیز   کنیز لدم   لدم یبط   یبط   2 /52/5 x460  cmx460  cm  زیاس زیاس زوکسیو   زوکسیو یایا   هچراپ   هچراپ بسچراون   بسچراون ناونع : : ناونع
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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 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  یذغاک - )  ) یناهد بت  هجرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002350 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کتیآ اکیناوآ  هدننک  هضرع  عجرم   SERA یتراجت مان  مویراوکآ  دربراک   DIGITAL لدم یبسچ  رتمومرت  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  یذغاک - )  ) یناهد بت  هجرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ENT سناژروا کینیلک و  تهج  یناشیپ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000415 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   RUDOLF هدنزاس عجرم   RUDOLF یتراجت مان   RU5158-40 لدم یکشزپ  ینیب  قلح و  شوگ و  هنیاعم  یناشیپ  غارچ  الاک :  مان 

نامرد بط  اسرد  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هلاسکی  - تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب   imedimed  ءزج ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت یذغاک - ) - ) یذغاک  ) ) یناهد یناهد بتبت   هجرد   هجرد ناونع : : ناونع 9191

ENTENT سناژروا   سناژروا وو   کینیلک   کینیلک تهج   تهج یناشیپ   یناشیپ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9292
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش دیق  دادعت  تهج  روتکاف  لک  غلبم  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  ویلسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000573 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   DEPUY یتراجت مان   SIGMA FEMORAL لدم یدپوترا  ویلسا  الاک :  مان 

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

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  ردافطل  لمع - قاتا  راتسرپرس  لکوت  مناخ  اب  سامت  رتشیب  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهع  هب  جرک  هاگتمادن  رد  الاک  لیوحت  تسا  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ ، لیاف  قبط  هریغ  لونیکودی و  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک 

1101003523000826 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شخپوراد ییاوقم  هبعج  دصرد  زد 0/1 یمشچ  هرطق  نوزاتماتب  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لابق رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  یداصتقادک ، هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا ویلسا   ویلسا ناونع : : ناونع 9393

هریغ هریغ وو   لونیکودی   لونیکودی صرق   صرق ناونع : : ناونع 9494
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دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  یناریا  دنرب   / نادازون مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب 

1101094764000265 زاین :  هرامش 
دازهمرتکد نانز  عماج  ینامرد  تامدخ  یشزومآزکرم و  هدننک :  رازگرب 

ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  یددع  ییاوقم 2  هبعج  فرصمرابکی  دازون  سکیف  یجرس  الاک :  مان 
هبعج 40 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
تداعس بط  ناشیدنا  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  لا  هدیا  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   CLAMP لدم دازون  دنب  فان  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم   D.T.A یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   medium زیاس  EMS-1 لدم دازون  دنب  مشچ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715854971 یتسپ :  دک  دازهم ،  رتکد  نانز  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازون دازون دنب   دنب مشچ   مشچ دازون   - - دازون دنب   دنب فان   فان فرصمرابکی   - - فرصمرابکی دازون   دازون سکیف   سکیف یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 163 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k4mmqpt6qq4ns?user=73474&ntc=5909742
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5909742?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( 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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 40000  ره  زا  یجنران  زبس و  نوتالن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000416 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 40000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس یجنران  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 40000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  وراد -  اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنران یجنران وو   زبس   زبس نوتالن   نوتالن ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد سانجا  یکشزپ و  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001070 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رتسگ  لب  زاتمم  یئایمیش  عیانص  هدنزاس  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   g 450 جیرتاک دیفس  نوکیلیس  ریگزرد  یریمخ  بسچ  الاک :  مان 

رتسگ لب  زاتمم  یئایمیش  عیانص  هدننک 
ددع 90 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ایمیک درخ  هدننک  هضرع  عجرم   ENHA هدنزاس عجرم  لدم 7310  ضیوعت  لباق  رتلیف  اب  یتعنص  جیرتراک  کت  تروص  مین  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسام کسام - -   450450 جیرتاک   جیرتاک دیفس   دیفس نوکیلیس   نوکیلیس ریگزرد   ریگزرد یریمخ   یریمخ بسچ   بسچ ییوراد -  -  ییوراد سانجا   سانجا وو   یکشزپ   یکشزپ لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لاسگرزب 6000  نژیسکا  کسام  ددع -  رزیالوبن 200  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000418 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمایرآ ناشرا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا   DEAS هدنزاس عجرم   TRM08 لدم  ICU دربراک هریخذ  هسیک  اب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   Hsiner CO.,LTD یتراجت مان   cm 12 زیاس یکشزپ  فرصم  رابکی  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  وراد -  اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   60006000 لاسگرزب   لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ددع -  -  ددع   2 00200 رزیالوبن   رزیالوبن کسام   کسام ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  رفص و   PDS 5 خن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000550 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
5/0x16 mm زیاس  W9733T دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یکشزپ  تاک   PDS نزوس خن و  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  رفص و   PDS 5 خن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  هیممض  روتکاف  شیپ 

دررگ تبث   IRC

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تاک   تاک   PDSPDS نزوس   نزوس وو   خنخن   رفص   - - رفص   PDS PDS 55 خنخن   ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  زبس  لاگرک  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000574 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شوروک سراپ  نافاب  همرت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 40 هقاط  cm 150 ضرع لاگرت  سنج  لواژ  بآ  دض  زبس  هارجک  یحارج  هچراپ  الاک :  مان 

هقاط 3000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..و هدوزفا  شزرارب  تایلام  یهاوگ  ، روتکاف شیپ  هئارا.دسرب  هطوبرم  سانشراکدات  هبدیاب  مالقا  هیلک.دشاب  یم  ( هامراهچات کیزا   ) یرابتعادیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  یلخاد 1230  نابدهشم 01142032032  یاقآ  اب  سامت.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلختو  لمح  هنیزه.تسیرورض 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج دادعت 4000  زیاس 8  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000421 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 4000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هلاسکی  - تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   زبس   زبس لاگرک   لاگرک هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 100100

تفج تفج   40004000 دادعت   دادعت   88 زیاس   زیاس یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 10 110 1
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ 0/014  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000458 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ 0/014  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکافشیپ   روتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   0/0 140/0 14 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 102102
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  دات  طرش  هب  ددع   130 دادعت ناویل  کت  نژیسکا  رتمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش 

1101005934000788 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت راسرف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FME یتراجت مان   BB11 لدم یناتسرامیب  نژیسکا  رتمولف  الاک :  مان 
هاگتسد 130 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  دنشاب .  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگرابو  اضماو  رهمو  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دات   دات طرش   طرش هبهب   ددع   ددع   130130 دادعت دادعت ناویل   ناویل کتکت   نژیسکا   نژیسکا رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع
(( تسا تسا

103103
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  اکپیسوا  نشیلبا  رتتاک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز 

1101094897002062 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نژیو دم  باتوی  هدننک  هضرع  عجرم   OSYPKA یتراجت مان  یبلق  نشیلبا  هاگتسد   RF لاصتا لباک 53822  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست 4 نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  اکپیسوا  نشیلبا  رتتاک  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام 

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد اکپیسوا   اکپیسوا نشیلبا   نشیلبا رتتاک   رتتاک لباک   لباک ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز

104104
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000272 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب عیام  نژیسکا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ولیک  8,000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ماجنا  هیردیح  تبرترد  رابرپو  راب  یلاخ  لوکیساب  - ناتسرامیب برد  لیوحت  - یناتسرامیب عیام  نژیسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 105105
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5909843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  لپ  رالوپ -  یدراوک  یصیخشت  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک 

1101094897002064 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دک 24511 نژیو  دم  باتوی  هدننک  هضرع  عجرم   OSYPKA یتراجت مان  یددع  نتراک 1   cm 110 زیاس رویپ  ردنیاف  یصیخشت  یژولویزیفورتکلا  یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 23 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  لپ  رالوپ -  یدراوک  یصیخشت  رتتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد لپلپ   رالوپ -  -  رالوپ یدراوک   یدراوک یصیخشت   یصیخشت رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز الاک   الاک هدننک   هدننک

106106
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000459 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلاروتکافشیپ .تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 107107
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  رگید  ملق  کی  لاسگرزب و  یج  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000552 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  لاسگرزب و  یج  لبد  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد  تلاصا  دک  امتح IRC و 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق کیکی   وو   لاسگرزب   لاسگرزب یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 108108
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000456 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  125 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکافشیپ   روتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یئوراد   یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 109109
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درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5909856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سکاب  یتفس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000100 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا   Lit 12 یا هناوتسا  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یروکف  هرامش 09196626574  اب.دوش  لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک.تسا  ههام  لقادح 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سکاب   سکاب یتفس   یتفس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5909859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  لاروپاکد   cs یصیخشت یبلق  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک 

1101094897002060 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دک 28428 نژیو  دم  باتوی  هدننک  هضرع  عجرم   OSYPKA یتراجت مان  یددع  نتراک 1   cm 110 زیاس سویریس  یصیخشت  یژولویزیفورتکلا  یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  لاروپاکد   cs یصیخشت یبلق  رتتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد لاروپاکد   لاروپاکد   cscs یصیخشت   یصیخشت یبلق   یبلق رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز الاک   الاک هدننک   هدننک

1 1 11 1 1
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000457 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  85 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلاروتکافشیپ .تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یئوراد   یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 1121 12
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5909867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  اکپیسوا  نشیلبا  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

1101094897002061 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دک 283085 نژیو  دم  باتوی  هدننک  هضرع  عجرم   OSYPKA یتراجت مان  یددع  نتراک 1   cm 110 زیاس یزیا  یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  اکپیسوا  نشیلبا  رتتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامز نامز الاک   الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد اکپیسوا   اکپیسوا نشیلبا   نشیلبا رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست

1 13113
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسای  قبط  رگید  ملق  دنچ  زیاس 5 و  بویت  گنیدیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000551 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 480  یکشزپ  دربراک  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسای  قبط  رگید  ملق  دنچ  زیاس 5 و  بویت  گنیدیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 3 
دوش تبث   IRC اب روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسای   تسای قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچ   دنچ وو     55 زیاس   زیاس بویت   بویت گنیدیف   گنیدیف ناونع : : ناونع 1141 14
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لیبدرا نالبس  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5909870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تسویپ  الاک  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  هاگتسد  یتسویپ 2  ینف  تاصخشم  قبط  یناریا  کی  هجرد  یراوید  رامیب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101004587000108 زاین :  هرامش 
لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1600 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرب راب  هنیزه  هام  ود  هیوست  ددرگ  هناماس  تسویپو  لیمکت  هدننک  تکرش  فرط  زا  تاصخشم  مرف  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعرب 

5616694613 یتسپ :  دک  نالبس ،  ناتسرامیب  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس تسویپ   تسویپ الاک   الاک دنرب   دنرب دیق   دیق اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هاگتسد   هاگتسد   22 یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد یراوید   یراوید رامیب   رامیب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

1 15115
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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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هبل 600  کت  فرصم  رابکی  رتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000419 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PAI لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 

یناینالغب میهاربا 
ددع 600 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هلاسکی  - تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبل هبل کتکت   فرصم   فرصم رابکی   رابکی رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 1161 16
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیت هس  یس  یس  گنرس 2/5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000233 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 2/5 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 43000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنلب اضقنا  خیرات   ، ههام تخادرپ 5-3  ، تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  irc و  دک روتکاف و  شیپ  تسویپ   ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا  ، تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور 7 رثکادح لیوحت  .ددرگیم  تدوع  الاک  شخب  ورادواذغ و  هرادا  دات  مدع  تروصرد  ، دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   ، تدم

6568144449 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  داهج - نادیم  زا  رتالاب  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222101-081  ، 36222100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227005-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکیت هکیت هسهس   یسیس   یسیس     2 /52/5 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 1171 17
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  جرک  هاگتمادن  رد  الاک  لیوحت  تسا  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ ، لیاف  قبط  یژولویدار  توبث  روهظ و  یوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101003523000828 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رایس یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   PROMAX یتراجت مان  نلاگ   Lit 4 یژولویدار ملیف  توبث  روهظ و  یوراد  الاک :  مان 
نلاگ 20 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لابق رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  یداصتقادک ، هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   جرک   جرک هاگتمادن   هاگتمادن ردرد   الاک   الاک لیوحت   لیوحت تسا   تسا هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ، ، تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یژولویدار   یژولویدار توبث   توبث وو   روهظ   روهظ یوراد   یوراد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

118118
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HD ای اون  ای  دمورتیو  کرام  تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  درز و  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000553 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هار نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   Vasofix Certo یتراجت مان  یددع  ییاوقم 200  هبعج  دک 4269071   Gx19 mm 24 زیاس یدیرو  قیرزت  درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

دشر هعسوت و 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HD ای اون  ای  دمورتیو  کرام  تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  درز و  تکویژنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  تبث   IRC اب روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  هناماس  رد  تساوخرد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDHD  ایای اون   اون ایای   دمورتیو   دمورتیو کرام   کرام تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچ   دنچ وو   درز   درز تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 1191 19
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نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس یکشزپ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000158 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ اهدنرب  ریاس  تمیق  مالعا  زا  یدوجوم  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  دات  دروم  اپوس  دنرب  طقف.دیدرگ  لاسرا  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  هس  تروص  هب  باسح  هیوست.ددرگ 

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس اپوس یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 120120

هدننک هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 12 112 1
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هدننک ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000159 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتپس یتراجت  مان   Lit 0/5 ینلیتا یلپ  فرظ  حوطس  لوناتا  دیناوگیب و  نلیتمازگه  یلپ  هیاپ  سناسا  اب  هتعاس  یراگدنام 24  اب  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  سیفرس 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
Lit 5 ینلیتا یلپ  فرظ  یکشزپنادند  یکشزپ و  تازیهجت  مزاول و  دربراک  دیئدلآراتولگ  هیاپ  رب  درس  هدننک  لیرتسا  الاب و  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  نیدیسروپسا  یتراجت  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  ینلیتا  یلپ  فرظ   ml 500 مجح دیارلک 2  موینومآ  لیتم  ید  لیسد  ید  نژوردیه و  دیسکارپ  هیاپ  رب  ادزدنگ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

سوتول دمراف  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  دیاسیاه 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یتپس یتراجت  مان   ml 500 الاب هتیسناد  ینلیتا  یلپ  فرظ  ندب  تسوپ  تسد و  دربراک  دیارلک  موینوکلآزنب  لوناتا و  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  نیدیس 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.دشاب یم  ههام  هس  تروص  هب  باسح  هیوست.دشاب  یم  دات  دروم  یتساوخرد  دک  ناریا  طقف  دشاب  یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  ری  لمح 

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 163 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xxaez4lfseaj3?user=73474&ntc=5909958
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5909958?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000460 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلاروتکافشیپ .تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 122122
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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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دنور 216  نولیان 4/0  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دنور 180  نولیان 2/0  خن 

ددع دادعت 216 کلیس 8/0  خن  ددع و  تاک 432  نولیان 3/0  خن 
1101030271000422 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  نولیان  هتشر  کت  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  وراد -  اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 2 162 16 دادعت   دادعت   8/08/0 کلیس   کلیس خنخن   وو   ددع   ددع   432432 تاک   تاک   3/03/0 نولیان   نولیان خنخن   ددع   ددع   180180 دنور   دنور   2 /02/0 نولیان   نولیان خنخن   ددع   ددع   2 162 16 دنور   دنور   4/04/0 نولیان   نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 123123
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رهشهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشگنا کاوسمو  دیارولف  شینراو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094797000007 زاین :  هرامش 

رهشهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تمالس  نوگ  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARIKAN PLASTIK هدنزاس عجرم  یددع  یمویکو 1  هتسب  لدم 078  ینوکیلیس  سنج  یتشگنا  کاوسم  الاک :  مان 

ددع 8853 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PREMIER یتراجت مان   Lit 0/95 یکیتسالپ فرظ  تندیرولف  لدم  یکشزپنادند  دیارولف  شینراو  الاک :  مان 
ددع 16000 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  تکرش  کرادمو  مالعتسا  دانسا  یمامت  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4851638463 یتسپ :  دک  داژن ،  یمشاه  دیهش  راولب  رهشهب  ناردنزام  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522502-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34535553-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشگنا یتشگنا کاوسمو   کاوسمو دیارولف   دیارولف شینراو   شینراو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار رفص  کیمورک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002435 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار رفص  کیمورک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار رفص   رفص کیمورک   کیمورک ناونع : : ناونع 125125
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار کیمورک 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002434 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار کیمورک 2/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   2 /02/0 کیمورک   کیمورک ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک کلیس 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002433 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک کلیس 2/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  432 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک   2 /02/0 کلیس   کلیس ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار کیمورک 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002437 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار کیمورک 2  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   22 کیمورک   کیمورک ناونع : : ناونع 128128
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار کیمورک 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002436 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار کیمورک 1  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   11 کیمورک   کیمورک ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک رفص  کلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002438 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک رفص  کلیس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  216 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک رفص   رفص کلیس   کلیس ناونع : : ناونع 130130
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاواگ گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000234 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
NEXT یتراجت مان  یددع  نتراک 400   ml 60 مجح ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 200 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدم دنلب  اضقنا  خیرات   ، ههام تخادرپ 5-3  ، تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  irc و  دک روتکاف و  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا  ، هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسازاین دروم  ددع  200) هزور 7 رثکادح لیوحت  .ددرگیم  تدوع  الاک  شخب  ورادواذغ و  هرادا  دات  مدع  تروصرد  ، دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ،

6568144449 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  داهج - نادیم  زا  رتالاب  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222101-081  ، 36222100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227005-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژاواگ ژاواگ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 131131
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نانمس ناتسا  نادارا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  ( تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ) یسفنت هاگتسد  سیف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090222000115 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نانمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش دالوف  نیمیس  رادرتلیف  یناشنشتآ  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک هب  کیدزن  بختنمدک.دیناوخب  تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  ( تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ) یسفنت هاگتسد  سیف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رظن  دروم  یالاک 

3513698686 یتسپ :  دک  نانمس ،  یزکرم  یرادرهش  یدعس  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329102-023  ، 33432200-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458875-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دیناوخب .دیناوخب تقد   تقد اباب   ارار   هدش   هدش تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم افطل   افطل (( تسویپ تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد سیف   سیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5909998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   SC نلاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000802 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ بلق  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   CONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   NC Clever لدم  10x3 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  نلاب  الاک :  مان 

ددع 102 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع تسویپ 102  لیاف  قبط   SC نلاب

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   SCSC  نلاب نلاب ناونع : : ناونع 133133
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5910006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتالیتنو فرصم  رابکی  ولو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000101 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 026-3110  مدزاب  یجورخ  نژیسکا  تروپاس  لاسگرزب  لباترپ  روتالیتنو  یسفنت  رادم  الاک :  مان 

تروئآ نارهت 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت روپ  مشاه  مناخ  هرامش 09369169655  اب   . تسا هدنشورف  اب  لمح  هیارک.دوش  لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ   . تسا ههام  لقادح 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب

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

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا تروپاس   تروپاس لاسگرزب   لاسگرزب لباترپ   لباترپ روتالیتنو   روتالیتنو یسفنت   یسفنت رادم   رادم ناونع : : ناونع 134134
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنوگ ره  هئارا  زا  دشابیم  زاین  دروم  اهس  دنرب  افرص  تساوخرد  نیا  - ددع دادعت 12000  هب  لاله  اهس  دنرب  یس  یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن یرادوخ  رگید  دنرب 

1101091800000586 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت دربراک  کالروال  فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 12000 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیمات  تروص  رد  هیوست.دشابیم  ییوراد  رابنا  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ایدم  یآ  تیاس  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسین  صاخ  ناشن  ایدنرب  هب  یمازلا  ودشابیم  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  4

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرب دنرب هنوگ   هنوگ رهره   هئارا   هئارا زازا   دشابیم   دشابیم زاین   زاین دروم   دروم اهس   اهس دنرب   دنرب افرص   افرص تساوخرد   تساوخرد نیا   نیا -- ددع ددع   12 00012000 دادعت   دادعت هبهب   لاله   لاله اهس   اهس دنرب   دنرب یسیس   یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
دیئامن دیئامن یرادوخ   یرادوخ رگید   رگید

135135
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ارهزلا بلق  هیریخ  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 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع مجنپ (500 لسن  یمناش  ای  بیبط  تناس  مرازه 190  ریاو 14 دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000111 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  500 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 500500 )) مجنپ   مجنپ لسن   لسن یمناش   یمناش ایای   بیبط   بیبط تناس   تناس   190190 مرازه   مرازه 1414 ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 136136
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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 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

5910218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع فرصم 1500  رابکی  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050136000749 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ددع فرصم 1500  رابکی  هفحلم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1,500 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع فرصم 1500  رابکی  هفحلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   15001500 فرصم   فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 137137
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع - ناتسرامیبرابنارد لیوحت  - هباشمدک ناریا  - هدش یرازگراب  لیاف  قبط  - ددع 12 زاینرادقم - هرفنکت کی  هجرد  یبط  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  عوجرم  تیفیک 

1101090319000267 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ینولیان هتسب  یدنب  هتسب  عون  دیرگ  دقاف  دیرگ  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   cm 22 عافترا ایور  یتراجت  مان   90x200 cm داعبا لنوب 3  ایور  یرنف  کشت  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  - ناتسرامیبرابنارد لیوحت  - هباشمدک ناریا  - هدش یرازگراب  لیاف  قبط  - ددع 12 زاینرادقم - هرفنکت کی  هجرد  یبط  کشت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگداد 09188742868 تکرش -  هدهعب  لاسرا  هنیزه  ههام - تخادرپ 7  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  - درز تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094152000162 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 8000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکرم  نیا  زاین  دروم  درز  تکویژنآ  ددع  دادعت 8000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرفنکت هرفنکت کیکی   هجرد   هجرد یبط   یبط کشت   کشت ناونع : : ناونع 138138

درز درز تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس تیساسحدض 2/5  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002440 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تناس تیساسحدض 2/5  بسچ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  5,000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج خن  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000113 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  3,384 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفرگ دهاوخ  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس   2 /52/5 تیساسحدض   تیساسحدض بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 140140

یحارج یحارج خنخن   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب روتالیتنو  لایرتکاب  یتنآ  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000557 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 100  هتسب  لاسگرزب  زیاس  یسفنت  یشوهیب و  دربراک   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

توملا یحارج  یروانف  هدننک 
هتسب 200 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسگرزب  روتالیتنو  لایرتکاب  یتنآ  رتلیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 3 
ددرگ تبث   IRC اب روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب روتالیتنو   روتالیتنو لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  لمع و  قاتا  رامیب  فرصم  رابکی  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000555 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
جدننس بط  نیتم  ییوراد  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 100 زیاس رامیب  فرصم  رابکی  ناگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  لمع و  قاتا  رامیب  فرصم  رابکی  ناگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

ددرگیم  دات  تساوخرد  مامت  نتشاد  تروص  رد  هدنرب 
ددرگ  تسویپ  تساوخرد  نیع  روتکاف  شیپ 

09363138615  . دوش لاسرا  راک  هنومن  هدنرب  مالعا  تروص  رد 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچ   دنچ وو   لمع   لمع قاتا   قاتا رامیب   رامیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 163 ھحفص 120 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ymrrvqvzfpl2w?user=73474&ntc=5910345
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5910345?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت نیکسا  ای  بایف  کرام  لاسگرزب  دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000558 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   43x45 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 12000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

کت نیکسا  ای  بایف  کرام  لاسگرزب  دیل  تسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  زاین  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  هناماس  رد  تساوخ  رد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتکت نیکسا   نیکسا ایای   بایف   بایف کرام   کرام لاسگرزب   لاسگرزب دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پول نولیان 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002443 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پول نولیان 1  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  432 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پول پول   11 نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 163 ھحفص 122 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9wbg8uebf3a7x?user=73474&ntc=5910378
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5910378?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  یدپوترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000114 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قیاطم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  275 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  دریگ .  یم  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یدپوترا   یدپوترا ناونع : : ناونع 146146

یکشزپنادند یکشزپنادند لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپنادند لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
*** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001074 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیر هبنپ  یددع  ینلیتا 10  یلپ  هتسب  هداس  یبیج  یذغاک  لامتسد  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دمحم هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم  تاراما  هدنزاس  روشک   Kg 152 نزو نتراک  یدنب  هتسب  عون   0530B24/48T لدم ینیس  فرصم  رابکی  فرظ  الاک :  مان 
یلوسر نیما 

نتراک 20 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ینوفلس هتسب  یدنب  هتسب  عون  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  راک  داتسا  گرزب  زیاس  سکتال  - ناتک یتعنص  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 10 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
عجرم هسنارف  هدنزاس  روشک   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL یتراجت مان  یمرگ  هتسب   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL لدم یکشزپنادند  ماگلامآ  الاک :  مان 

نایواک نادند  رد  هدننک  هضرع 
مرگ 5 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   BMS یتراجت مان  یددع  هتسب 50   FIX لدم یکشزپنادند  یحارج  نشکاسرس  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   VERICOM یتراجت مان  یددع  یسکلف 72  هتسب  رپوت  لدم  یکشزپنادند  یریگمرج  ژاسرب  سرب  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هدازاسراپ دازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BEIJING یتراجت مان  یمرگولیک  نتراک   PCS200 لدم ردوپ  لکش  یکشزپنادند  اکرپ  اتوگ  الاک :  مان 

مرگولیک 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ORCA یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 120  هتسب  یگنر  رس  لدم  یکشزپنادند  اکرپ  اتوگ  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   GAPADENT یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 120  هتسب   G-20 لدم یکشزپنادند  اکرپ  اتوگ  الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دیمح بط  نادند  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   Powdering crystal یتراجت مان   g 10 یکیتسالپ یطوق  یزاسنادند  راوتاربال  دربراک  ردوپ  گنیدناب  هدام  الاک :  مان 
یطوق 3 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: 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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رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   . دشاب یناریا  امتح  الاک  دهد .  هئارا  یس  را  یا   . دشاب هتشاد  شورف  زوجم  دشاب .  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ همیمض  یس  را  یا  اب  روتکافشیپ.تسا 

1101006020000057 زاین :  هرامش 
رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DESOUTTER یتراجت مان   C81-5555 لدم  mm 5/5 یپوکسورترآ رویش  هغیت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DESOUTTER یتراجت مان   C81-5242 لدم  mm 4/2 یپوکسورترآ رویش  هغیت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ایمیک هدننک  هضرع  عجرم  انام  بط  ایمیک  یتراجت  مان   LASSO MENISCUS LOW CURVATURE لدم  cm 15 زیاس یکشزپ  هیخب  خن  هدنهد  روبع  الاک :  مان 
انام بط 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا حیحص  رویش 4/5  غیت  مک و  یانحنا  اب  وسال  ینیم  هام .  هس  ریز  هجو  تخادرپ  ددرگ  رکذ  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4741719589 یتسپ :  دک  رسلباب ،  افش  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  رسلباب -  ناردنزام -  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسورترآ یپوکسورترآ رویش   رویش هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار کلیس 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002441 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار کلیس 2 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  432 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار 22 کلیس   کلیس ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک لیرکیو 4/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002444 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک لیرکیو 4/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  108 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک   4/04/0 لیرکیو   لیرکیو ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  یناریا  یناتسرامیب  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم 

1101005934000789 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان   KY 683Q-46 لدم درادناتسا  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگرابو  اضماو  رهمو  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم  تکمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 151151
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ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع بسح  رب  دادعت  _Nicholas یلیم نارولفوزیا 100  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000846 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هراوز رویط  دشر  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 تکاپ ردوپ  لکش  نیالیاه 2003  داژن  راذگمخت  غرم  دیلوت  هنیماتیو  لمکم  الاک :  مان 

تکاپ 2000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  _ دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  _ دسربدیاب هطوبرم  سانشراک  دات  هبو  هدوب  هباشم  دک  _ نارولفوزیا لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع بسح  رب  دادعت  _ تسیمازلا دمیآ  نتشاد  _ دوش هعلاطم  امتح 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  هبنپ  شکتسد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000115 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  2,000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالیاه نیالیاه داژن   داژن راذگمخت   راذگمخت غرم   غرم دیلوت   دیلوت هنیماتیو   هنیماتیو لمکم   لمکم  -  - NicholasNicholas یلیم   یلیم   100100 نارولفوزیا   نارولفوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 152152

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هبنپ   هبنپ وو   شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  تناس و  چگ 10  ریز  دناب  ای  لیربیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000560 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  تناس و  چگ 10  ریز  دناب  ای  لیربیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  همیمض   IRC اب روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  هناماس  رد  تساوخرد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق کیکی   وو   تناس   تناس   1010 چگچگ   ریز   ریز دناب   دناب ایای   لیربیو   لیربیو ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  تناس و  یدنب 15  مخز  یشک  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000561 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ییاوقم 18  هبعج   15x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

رازفا بیبط  یکشزپ 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  تناس و  یدنب 15  مخز  یشک  دناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  تبث   IRC اب روتکاف  شیپ 

درگ د تبث  هناماس  رد  تساوخرد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق کیکی   وو   تناس   تناس   1515 یدنب   یدنب مخز   مخز یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 155155

رواک رواک وو   فرصم   فرصم رابکی   رابکی سابل   سابل ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رواک فرصم و  رابکی  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000076 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  یتراجت  مان  یتس  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  دناب  ناپسا  سنج  راولش  زولب و  ازجا  مان  لافطا  صوصخم  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 400 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
تمالس نامرد  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   TDS یتراجت مان  یتفج  هتسب 50  یکشزپ  ینولیان  شفک  رواک  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

فیرش رتسگ  هوکش  بط  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب  زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  لاسگرزب  صوصخم  هنانز  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
فیرش رتسگ  هوکش  بط  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 500 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رتسگ هوکش  بط  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب  زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  لاسگرزب  صوصخم  هنادرم  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
فیرش رتسگ  هوکش  بط  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش 

تس 1000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  نامیاز  صوصخم  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
رهمروپ یلو  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  رهمروپ  یلو  دیعس 

تس 1000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  تنایشوس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
سراپ تمالس  تنایشوس  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

تازیهجت هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  نیرازس  یحارج  سابل  تس  الاک :  مان 
نامرک ناماس  رتسگ  تمالس  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرک  ناماس  رتسگ  تمالس  یکشزپ 

تس 500 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: 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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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  لیوحت و  نامز  دک و  ناریا  ددع /  دادعت 15  هب  ملق   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000980 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  لیوحت و  نامز  دک و  ناریا  ددع /  دادعت 15  هب  ملق   1 - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
no 15 دادعت : 

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

روشک لیوحت و  نامز  دقاف  یاه  تکرش  .دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  لیوحت و  نامز  دک و  ناریا  ددع /  دادعت 15  هب  ملق   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ یمن  یسررب  هدنراس 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-021  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد لماک   لماک جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 157157

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دینک لاسرا  ازجم  روط  هب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ( زوه )0130255 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005839 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدسا هزمح  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PTH تلاپ کج  راشف  تحت  گنلش  یموینیمولآ و  کخاش  ریجنز و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دینک لاسرا  ازجم  روط  هب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ( زوه )0130255 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسرس هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک  - - PTHPTH  تلاپ تلاپ کجکج   راشف   راشف تحت   تحت گنلش   گنلش وو   یموینیمولآ   یموینیمولآ کخاش   کخاش وو   ریجنز   ریجنز هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار نیلورپ 5/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002446 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار نیلورپ 5/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  108 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   5/05/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار نیلورپ 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002445 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار نیلورپ 2/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  108 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   2 /02/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار لیرکونوم 3/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002451 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار لیرکونوم 3/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  108 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   3/03/0 لیرکونوم   لیرکونوم ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار لیرکونوم 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002450 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار لیرکونوم 2/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  108 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   2 /02/0 لیرکونوم   لیرکونوم ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک لیرکونوم 3/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002449 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک لیرکونوم 3/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  108 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک   3/03/0 لیرکونوم   لیرکونوم ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار نیلورپ 6/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002447 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار نیلورپ 6/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  108 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   6/06/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار نیلورپ 4/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002448 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار نیلورپ 4/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   4/04/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  یتناس و  تیساسح 2/5  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000563 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زیهجت  بط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   + VACCARE یتراجت مان  یکیتسالپ  هتسب   cmx10 m 10 زیاس لیرتسا  ریغ  یلور  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  یتناس و  تیساسح 2/5  دض  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  تبث   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  هناماس  رد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچ   دنچ وو   یتناس   یتناس   2 /52/5 تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچو  زیاس 8  یحارج  لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000564 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچو  زیاس 8  یحارج  لیرتسا  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ  تبث  رظن  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 6 
ددرگ  تبث   IRC دک اب  روتکافش  یپ 

هناماس رد  درگ  تبث  تساوخرد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچو   دنچو   88 زیاس   زیاس یحارج   یحارج لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  1500  ( تیشورد  ) رامیب زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000562 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  یلور  هتسب  دک 4554   70x100 cm زیاس ناتسرامیب  دربراک  هیال  هس  بآ  دض  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 

لور 1500 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

ددع  1500  ( تیشورد  ) رامیب زادناریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
دددرگ  همیمض   IRC اب روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  تساوخرد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   15001500  ( ( تیشورد تیشورد  ) ) رامیب رامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر 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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد موتامرد  هفیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002454 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسد موتامرد  هفیت  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیمات  تلهم  لقادحددرگ  تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد موتامرد   موتامرد هفیت   هفیت ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  شک  هرشح  عیام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000227 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  هناماس -  تلهم  مامتا  زا  لبق  هنومن  لاسرا  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدوع تکرش  هنیزه  اب  بوغرمان  سنج  یراذگراب -  هناماس 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط شکشک   هرشح   هرشح عیام   عیام ناونع : : ناونع 170170
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  یلور و  تناس  یریصح 10  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000565 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ بط  شورس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   NIKTEX FIX یتراجت مان  یددع  یذغاک 40  هتسب   10x10 cm یکشزپ یریصح  مخز  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  یلور و  تناس  یریصح 10  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
دددرگ همیمض   IRC اب روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  تساوخرد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلور یلور تناس   تناس   1010 یریصح   یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 171171
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ناویرم یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ رد  حرش  تسا .  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050386000033 زاین :  هرامش 

ناویرم یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
زورهب زیهجت  هنیجنگ  هدننک  هضرع  عجرم   COXO یتراجت مان   CX235C5-12 لدم یکشزپنادند  لگنآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ رد  حرش  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6671665737 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  تدابع -  دیهش  راولب  ناویرم -  ناتسدرک -  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34500000-087  ، 34551281-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34551280-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند لگنآ   لگنآ ناونع : : ناونع 172172
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

7F-16cm هار هس   cvc رتتک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشمدکناریا  ،IRC دک یاراد  ،IMed تیاس قبط  تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000411 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

بط ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS INTERNATIONAL یتراجت مان  یددع  نتراک 10   CV-703-16 لدم  F 7 زیاس هار  هس   CVC رتتاک الاک :  مان 
زیهجت

نتراک 50 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسرا تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 6 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022011-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد ،، IMedIMed تیاس تیاس قبط   قبط تکرشوالاک   تکرشوالاک تلاصا   تلاصا ،، الاک الاک لاسرا   لاسرا نامززااضقنا   نامززااضقنا خیرات   خیرات لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح   77F- 16cmF- 16cm  هار هار هسهس     cvccvc رتتک   رتتک ناونع : : ناونع
تساداتدروم تساداتدروم هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ،، IRCIRC دکدک
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Nihon Kohden کوشورتکلادپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشمدکناریا  ،IRC دک یاراد  ،IMed تیاس قبط  تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000408 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان   NIHON KOHDEN لدم یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  یبسچ  دپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسرا تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 6 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022011-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد ،، IMedIMed تیاس تیاس قبط   قبط تکرشوالاک   تکرشوالاک تلاصا   تلاصا ،، الاک الاک لاسرا   لاسرا نامززااضقنا   نامززااضقنا خیرات   خیرات لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح   Nihon KohdenNihon Kohden کوشورتکلادپ   کوشورتکلادپ ناونع : : ناونع
تساداتدروم تساداتدروم هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ،، IRCIRC دکدک

174174
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دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دک  قباطم  دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000077 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

هتسب 20000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک دکدک   قباطم   قباطم دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 175175
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  زغم و  یحارج  دربراک  رادمد  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000568 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 10  یو  هتسب  دک 3030   30x30 mm زیاس یکشزپ  کپاویدار  لیرتسا  رادمد  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  زغم و  یحارج  دربراک  رادمد  هبنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  رظن  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 3 
ددرگ  تبث   IRC اب روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  هناماس  رد  تساوخرد  لک  تمیق 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق کیکی   وو   زغم   زغم یحارج   یحارج دربراک   دربراک رادمد   رادمد هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 176176
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شلات ینارون  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 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

5910864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094600000033 زاین :  هرامش 

شلات ینارون  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 5 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 60000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 2 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 59800 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 10 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 60000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 20 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 29750 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
3MED یتراجت مان  یددع  هتسب 4   ml 60 هیذغت ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

هتسب 480 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک دشاب -  یلصا  تکرش  هدنیامن  هدنشورف  تکرش  دشاب -  دمیا  هناماس  رد  تلاصا و  بسچ  رب  یس و  را  یا  دک  یاراد  الاک  ههام - تخادرپ 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح 

4371189143 یتسپ :  دک  شلات ،  ینارون  دیهش  ناتسرامیب  شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43251614-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43251612-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنرس گنرس ناونع : : ناونع 177177
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5910869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  ...وریغوددع  20 مخز گب  -6000 دادعت نشکاس 12  دنوس  -200 دادعت گاومه 12  نرد  -200 دادعت هدعم 14  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091794000480 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  تخادرپ  - یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - الاک ملق   50  ... وریغ هدعم 14 و  دنوس   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و50  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  -

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط ...وریغوددع   ...وریغوددع 2 020 مخز مخز گبگب   -- 60006000 دادعت دادعت   1212 نشکاس   نشکاس دنوس   دنوس -- 2 00200 دادعت دادعت   1212 گاومه   گاومه نرد   نرد -- 200200 دادعت دادعت   1414 هدعم   هدعم دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

178178
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جرک ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  زاین  دروم  یکشزپماد  یاهوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003673000053 زاین :  هرامش 

جرک ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 8/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اب  یگنهامه  روتکاف و  شیپ  مالعا  دشاب ،  یناریا  دنرب  زاین  دروم  مالقا  تسویپ ،  تسیل  هب  هجوت  اب  زاین  دروم  یکشزپماد  یاهوراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و  یزورهب .  لضفلاوبا   09109371949

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ترجاهم  سیلپ  یوربور  دابآ  خیش  تمس  هب  درادناتسا  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3149669459

32524821-026  ، 32-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32827551-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا زربلا ناتسا   ناتسا تسیز   تسیز طیحم   طیحم تظافح   تظافح لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم یکشزپماد   یکشزپماد یاهوراد   یاهوراد ناونع : : ناونع 179179
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دیرو  ای  اوآ  رام  یس  یس  یکشزپ 5  لیرتسا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000570 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 5 تیفرظ راد  چیپرس  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

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

تسویپ  تسیل  قبط  دیرو  ای  اوآ  رام  یس  یس  یکشزپ 5  لیرتسا  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  تبث  روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  راد  تدم  تمیق  طقف 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرو   دیرو ایای   اوآ   اوآ رام   رام یسیس   یسیس     55 یکشزپ   یکشزپ لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 180180
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

O2 تیسوکل نوخ  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000569 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب  لدم 01  رامیب  ندب  هب  نوخ  لاقتنا  یارب  یطابترا  هلیسو  تیسوکل  نوخ  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

O2 تیسوکل نوخ  رتلیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 3 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

O2O2 تیسوکل   تیسوکل نوخ   نوخ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع اپوس 100  کرام  زر  نپ  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000567 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 700  یکشزپ  دربراک  یسکتال  فرصمرابکی  زر  نپ  نرد  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

ددع اپوس 100  کرام  زر  نپ  نرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 2 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد   IRC

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 اپوس   اپوس کرام   کرام زرزر   نپنپ   نرد   نرد ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000228 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف و شیپ  یاراد  وراد -  اذغ و  نامزاس  زا  زوجم  ینف و  لوئسم  یاراد  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب هناماس  رد  سامت  هرامش 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد ناونع : : ناونع 183183

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

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

زا 163 ھحفص 159 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bj7ft2drhysne?user=73474&ntc=5910934
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5910934?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5910935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یزادرپراک  اب  طابترا  / دشاب یم  هام  تخادرپ 5 دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب   Imedهیدات و ینوناق  تادنتسم ت  هیلک  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیظع پاستاو 09148245007

1101093775000349 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دادوه زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 20   Lit 12 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یا  هناوتسا  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 700 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پاستاو رد  یزادرپراک  اب  طابترا  / دشاب یم  هام  تخادرپ 5 دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب   Imedهیدات و ینوناق  تادنتسم ت  هیلک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیظع 09148245007

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناوتسا   هناوتسا سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ینمیا   ینمیا فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5911010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رترب ناشیدنا  زبس  ای  سالپ  سکیفوکیام  تکرش   ) ردنیاب نیسکوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000318 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیگن یوراد  نایشرپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   kg 25 تکاپ ردوپ  سالپ  دناب  یرم  یماد  ردنیاب  نیسکوت  الاک :  مان 

تکاپ 200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  ینسح  دمحم  یاقآ  نفلت 09113197644  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: 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

یروتسیب5909570 هحفص 2)غیت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رپماچ5909627 اب  دازون  روتالیتنو  هحفص 2)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

590964840mi یرطب هبعج 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Hb A1C هلیزوکیلگ نیبولگومه  رفاب  فرعم 
نوتیر

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5909650( رتناک لس   ) یرتماراپ کیتاموتا 20 یژولوتامهرزیالانآ  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییایرتکاب5909661 راگآ  تشک  هحفص 2)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هب5909675 لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشراوگ 0.025 ریاودیاگ 
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نکش5909698 گنس  هاگتسد  رزیل  هحفص 2)ربیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ردنیاب ردنیاب نیسکوت   نیسکوت ناونع : : ناونع 185185
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدهع5909705 هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشراوگ  ریاودیاگ 
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاسگرزب5909731 رتوک  هحفص 2)ملق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5909732100cc هحفص 2)تسورکیم یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولورا5909734 الوتسیف  یزاس  ادج  لصو و  هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روتالیتنو5909748 تس  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نشیگیریا5909751 نشکاس  هلول  یفرصم  - یکشزپ  تاموزلم  عاونا  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5909755 نیتیرف  تیک  یهاگشیامزآ -  هحفص 2)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5909824 تسیل  قبط  ییوراد  هحفص 2)تنتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ5909861 قیرزت  پمپ  صوصخم  فرصم  رابکی  هحفص 2)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

الاگ5909866 نوخ  دنق  تست  هحفص 2)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5909969BB512 دک یروتسیب 12  غیت  یکشزپ -  هحفص 2)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5909985 بسح  رب  دادعت  _Nicholas یلیم نارولفوزیا 100  هحفص 2)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امسالپ5910262 هحفص 2)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تاک5910301 هحفص 2)کلیس 1  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5910472( ددع DPT-001 (100 لگنیس رسویدسنارت  ماد  هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید5910478 یفاص  هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لور5910481 گپیو 165  لیرتسا  هحفص 2)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5910491175W LED درس رون  هحفص 2)عبنم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5910548100 دادعت زیاس 10  فرصم  رابکی  ولق  ود  راکورت  -100 دادعت زیاس 5  فرصم  رابکی  ولق  ود  راکورت 
تسویپ تسیل  قبص 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یجورخ5910551 تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10 
تلو عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20   4

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تمیق5910558 ، زگرد تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  لحم  ههام  تخادرپ 3  بآ  هاگشیامزآ  تساوخرد 
یتسویپ لیاف  ساسا  رب  یراذگ 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5910565 تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  لاسگرزب و  نیال  یو  هحفص 2)یس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5910709- ددع Safty) 4)5 زیاس راد  رایش  مئاد  راکورت  - ددع Safty) 4)10 زیاس راد  رایش  مئاد  راکورت 
تسویپ تسیل  قبط...وریغو   2 دادعت زیاس 5  رسویدر 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

طسوتم5910725 راشف  لافسوردیه 12  هحفص 2)تناش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

طسوتم5910728 راشف  لافسوردیه  هحفص 2)تناش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تهج5910870  ABI کیتاموتا هاگتسد  یتناراگ  شزومآ و  - یزادنا هار  - بصن - دیرخ دادرارق  داقعنا 
هدش باختنا  هباشم  دک  ناریا  قورع - یگتفرگ  یتخس و  نازیم  صیخشت 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوزیپ5910913 هروبات و  هارمه  هب  الاب  زا  گنلیش  لدم 1400 بط  رتسگ  لاصو  یکشزپنادند  تینوی 
دشاب یکشزپ  تازیهجت  دیلوت  هناورپ  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات  *

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5910933VIT D MEDIA TAJHIZ(2 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5910938ml 5 لایو یهاگشیامزآ   RF هحفص 2)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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