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

( یهگآ دادعت 3  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

( یهگآ دادعت 1  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 16  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 48  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 14

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنش  2424   هبنش هسهس   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 

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
((33))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 47 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/13/م ع یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیالاپ تکرش  کیرفسمتا  هریخذ  نزاخم  زا  هاگتسد  هدزاب  یور  رب   Acoustic Emission تست ماجنا  دراد  رظن  رد  زاریش  تفن  شیالاپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  ناراکنامیپ  هب  ار  زاریش  تفن 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 71365-1445 قودنص  زاریش -  تفن  شیالاپ  تکرش  ناهفصا | -  زاریش -  هداج  رتمولیک 22   :: سردآ سردآ

07138171013 :: نفلت :: www.sorc.irنفلت 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

یروهمج شترا  ینیمز  یورین  نامرد  دادما و  تشادهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یمالسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  یراک  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم پاچ  زا  یراک  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس ناتسرامیب  سکناک  رد  بصن  تهج  لاتیجید  لباترپ  یژولویدار  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  پاچ  هنیزه  انمض  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  راذگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - یحالف دیهش  کینیلک  یلپ  بنج  ینیمز -  یورین  راولب  عطاقت  ییاباب -  دیهش  نابوتا  نازیول -  : سردآ هب  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  هصقانم و  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
اجازن نامرد  دادما و  تشادهب  هرادا 

22953953 :: 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

کیرفسمتا کیرفسمتا هریخذ   هریخذ نزاخم   نزاخم زازا   هاگتسد   هاگتسد هدزای   هدزای یور   یور ربرب     Acoustic  Emiss ionAcoustic  Emiss ion تست   تست ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

سکناک سکناک ردرد   بصن   بصن تهج   تهج لاتیجید   لاتیجید لباترپ   لباترپ یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 47 ھحفص 2 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نادابا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005387000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948218 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401 ناگداش - ناتسرهش  هداز  یفرعم  دیهش  ناتسرامیب  نکسا  یت  یس  هعسوت  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دانسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

1401 ناگداش - ناتسرهش  هداز  یفرعم  دیهش  ناتسرامیب  نکسا  یت  یس  هعسوت  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دانسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   966,590,248 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1401 ناگداش - ناتسرهش  هداز  یفرعم  دیهش  ناتسرامیب  نکسا  یت  یس  هعسوت  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دانسا  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 . یراقفلاوذ یرتم  یس  نابایخ  یادتبا  نادابآ _ - ناتسزوخ  ، 6319811154 یتسپ :  دک  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکناک5948141 رد  بصن  تهج  لاتیجید  لباترپ  یژولویدار  هاگتسد  کی  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب نکسا   نکسا یتیت   یسیس   هعسوت   هعسوت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم دانسا   دانسا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 47 ھحفص 3 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  زاگ  راشف  تیوقت  تاسیسات  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نغور  زیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000601 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و امرفراک ) دات  دروم  هباشم  هسسوم  ای  ) نویساربیلاک نومزآ و  راکمه  یاههاگشیامزآ  نمجنا  را  یهاوگ  ، تکرش تیلاعف  تیحالص  یهاوگ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5947655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153474 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوگرآ زاگ  هیفصت  هاگتسد  سیورس  یزاس -  دالوف  هاگشیامزآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/24 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

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت تاسیسات   تاسیسات تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   تازیهجت   تازیهجت نغور   نغور زیلانآ   زیلانآ ناونع : : ناونع 44

نوگرآ نوگرآ زاگ   زاگ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد سیورس   سیورس یزاس -  -  یزاس دالوف   دالوف هاگشیامزآ   هاگشیامزآ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 47 ھحفص 4 
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هیمورا (ع ) اضر ماما  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 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ یاه  لیاف  قبط  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000101 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهتکرش وزج  یتسیابیم  تمیق  هدنهد  هیارا  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  .یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب روکذم  تامدخ  یارب   I.M.E.D تیاس رد  زاجم 

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: 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 یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 66
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ دصف  هسیک  ددع   50- نوخ قیرزت  تس   300- تسورکیم ددع   3000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000279 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1  یکشزپ  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

تس 300 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

للم هار  ناثراو  هدننک  هضرع  عجرم   VERMELL یتراجت مان   BL لدم  ml 450 تیفرظ نوخ  دصف  هسیک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   cc 100 یکشزپ تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

دمیآ رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  دوش  مالعا  کرام  تاحیضوت  رد  ددرگ  لاسرا  دیاب  هنومن  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  هنومن  الاک و  لمح  هنیزه  دشاب 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ددع   ددع   5050 -- نوخ نوخ قیرزت   قیرزت تستس     300300 -- تسورکیم تسورکیم ددع   ددع   30003000 ناونع : : ناونع 77
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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 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4   / یرورض دم  یا  زوجم  یشربو /  یطخ  رلپتساو  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002400 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
GOLDEN STAPLER SURGICAL هدنزاس عجرم   GOLDENSTAPLER یتراجت مان   LCAR75B لدم یحارج  رلپاتسا  یشرب  یطخ  جیرتراک  الاک :  مان 

نایناریا تمالس  نیسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD
ددع 120 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
GOLDEN STAPLER هدنزاس عجرم   GOLDENSTAPLER یتراجت مان   LCA75B لدم یحارج  رلپاتسا  جیرتراک  هارمه  هب  یشرب  یطخ  هتسد  تس  الاک :  مان 

نایناریا تمالس  نیسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SURGICAL CO.LTD
تس 20 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4   / یرورض دم  یا  زوجم  یشربو /  یطخ  رلپتساو  جیرتراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام   44 تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم یشربو /  /  یشربو یطخ   یطخ رلپتساو   رلپتساو جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 88
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقوم 16*12 نودلاش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000835 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  داتدشابیم  یمازلا  تسویپ  هب   irc دک روتکاف و  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  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 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار یلافطا 3  یزکرم  دیرو  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000218 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx8 cm 4 زیاس  CS-15403 لدم هار  یلافطا 3  یزکرم  دیرو  رتتاک  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  تسویپ  تسیل  لک  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 10 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1212 ** 1616 تقوم   تقوم نودلاش   نودلاش ناونع : : ناونع 99

هار هار یلافطا  33   یلافطا یزکرم   یزکرم دیرو   دیرو رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 1010
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4  اب  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000024 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 3000   mm 100 عافترا  mm 12 رطق نلیپورپ  یلپ  سنج   ESR شیامزآ هلول  الاک :  مان 

نتراک 6000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 3000   mm 65 عافترا  mm 10 رطق نلیپورپ  یلپ  سنج   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 
نتراک 18000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 3000   mm 100 عافترا  mm 12 رطق نلیپورپ  یلپ  سنج   PT-PTT شیامزآ هلول  الاک :  مان 

نتراک 6000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 2400   mm 100 عافترا  mm 16 رطق ینریاتسا  یلپ  فافش  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
نتراک 18000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
HEBEI XINLE هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 3000   ml 0/5 تیفرظ  mm 45 عافترا  mm 10 رطق مویکو  نودب  راد  لژ  هتخل  یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

XINLE یتراجت مان   XLMA-GC50 دک سراپ  صیخشت  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   SCI AND TECH CO.LTD
نتراک 18000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  امتح " مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  تدوع  دات  مدع  تروص  رد  دات و  طرش  هب  مالقا  هیلک 

.دشاب هتشاد  عیزوت  یگدنیامن  ودشاب  دمیا  هناماس  وضع  امتح " هدننک  نیمات 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  لیوحت  هب  مالقا 

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

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلیپورپ نلیپورپ یلپ   یلپ سنج   سنج   ESRESR شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   PORTABLE COMBUSTION ANALYZER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000419 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نژیسکا زاگ  زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوتاحیجرتددع  4000 دادعت (FOB) تیف تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000033 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم   ARTRON یتراجت مان  یتست  ییاوقم 50  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  پیرتسا   FOB صیخشت تیک  الاک :  مان 

هتسب 4000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  09159270846-33800181 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: 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 قبط   قبط   PORTABLE COMBUSTION ANALYZERPORTABLE COMBUSTION ANALYZER ناونع : : ناونع 1212

لخاد لخاد دیلوتاحیجرتددع   دیلوتاحیجرتددع 40004000 دادعت دادعت (( FOBFOB)) تیف تیف تیک   تیک ناونع : : ناونع 1313
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  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 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  لوطرد 15 جیگ 20 رتم و  یتناس  لوطرد 15 18 جیگ ایش  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000693 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  بط  قفا  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   g 20 رطق  mm 200 لوط  S20 لدم یکشزپ  ابیش  فرصمرابکی  مرن  تفاب  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

یددع ینوفلس 1  هتسب  رادقم 10  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یج.ما.یت  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  قفا  یکشزپ  تازیهجت 
هبعج 80 دادعت : 

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

یم ههام  تخادرپودشاب 4 یم  تساوخرد  دروم  رتم  یتناس  لوطرد 15 جیگ 20 رتم و  یتناس  لوطرد 15 18 جیگ ایش  نزوسو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: 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 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  ددع -  دادعت 200  ددع 36  دادعت 100  بویت 34  مورشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002461 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  BARD هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 6   Fr 34 زیاس یژولوروا   Drainage Catheters Pezzers 2 eyes Proportionate Hea رزتپ رتتاک  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BARD یتراجت مان  انیس  شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع 
هبعج 300 دادعت : 

1401/09/03 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

رتم رتم یتناس   یتناس 1515 لوطرد   لوطرد 2020 جیگ   جیگ وو   رتم   رتم یتناس   یتناس 1515 لوطرد   لوطرد 1818 جیگ جیگ ایش   ایش نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 1414

بویت  3434 بویت مورشم   مورشم ناونع : : ناونع 1515
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد   IRC دک تکرشاب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  ههام  تخادرپ 6 ددع  دادعت 240  زبس  مویناتیت  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابر 09151861442

1101000257002702 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تیلا بط  هسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   TSCS یتراجت مان  یددع  نتراک 20   S401-702 لدم  ML زیاس یکشزپ  مویناتیت  زبس  سپیلک  الاک :  مان 
نتراک 240 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد   IRC دک تکرشاب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  ههام  تخادرپ 6 ددع  دادعت 240  زبس  مویناتیت  سپیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابر 09151861442

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  زاین  دروم   HAMILTON یناپمک زا  یاه 209682 و 209686   P/N اب گنرس  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201096347000001 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/11/15 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

31317230-077  ، 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

زبس زبس مویناتیت   مویناتیت سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 1616

209686209686 وو     2 09682209682 یاه   یاه   P/NP/N  اباب گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

skinanalayzer هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000473 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرک هدنزاس  روشک   EVERCOS هدنزاس عجرم   Dr.JART یتراجت مان   ml 100 راد پمپ  یرطب  ییاوقم 1  هبعج   for men active skin essence مرس الاک :  مان 

دمراف ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
یرطب 1 دادعت : 

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

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هبار  دوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09023995565 اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دشاب  یم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد پمپ   پمپ یرطب   یرطب   11 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   for men active sk in essencefor men active sk in essence مرس   مرس  -  - sk inanalayzersk inanalayzer  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 1818

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

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Proximitor seismic/ Proximity Probe تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(vibration monitoring system)

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )
1101096783000360 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   EMERSON یتراجت مان   EZ1000 لدم ییاج  هب  اج  شزرل و  گنیروتینام  متسیس  یتیمیسکارپ  روسنس  رتروناک  لدبم و  تراک  الاک :  مان 

اکیرمآ هدنزاس  روشک  گرب  یرتویپماک 
ددع 20 دادعت : 

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

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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   4848 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  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 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاج ییاج هبهب   اجاج   وو   شزرل   شزرل گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ روسنس   روسنس رتروناک   رتروناک وو   لدبم   لدبم تراک   تراک ناونع : : ناونع 1919

لانیاپسا لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لانیاپسا نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000217 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 20 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 22 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 23 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 24 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 25 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 26 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 27 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 10 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: 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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جدننس یعامتجا  نیمات  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 17 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرامش دحاو   - imed رد هدش  تبث  ناتسرامیب و  سانشراک  دات  اب  یلاع ،  تیفیک  اب  یناریا  فرصم  رابکی  طسوتم  مولکپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - یددع نتراک 180

1101090333000135 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رکب یتراجت  مان  یا  هتسب  نتراک 180   g 31/19 نیفلد لیرتسا  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 
نتراک 4 دادعت : 

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

سامت 08733626334 - .دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ  هدنشورف و  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یددع - نتراک 180 شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: 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

شرامش شرامش دحاو   دحاو  -  - imedimed  ردرد هدش   هدش تبث   تبث وو   ناتسرامیب   ناتسرامیب سانشراک   سانشراک دات   دات اباب   یلاع ،  ،  یلاع تیفیک   تیفیک اباب   یناریا   یناریا فرصم   فرصم رابکی   رابکی طسوتم   طسوتم مولکپسا   مولکپسا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهعب   هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- یددع یددع 180180 نتراک   نتراک

2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنانزو هنادرم  یا  هچراپ  رامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000834 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-5 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نویامه
تس 500 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-6 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنادرم  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نویامه
تس 500 دادعت : 

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

تخادرپ ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  داتدشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 6

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

هنانزو هنانزو هنادرم   هنادرم یایا   هچراپ   هچراپ رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 2222
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: 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 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب بسچ  یرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091860000214 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   CONVACARE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یموتسا  یکشزپ  هدننک  کاپ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اب  رابنا  برد  لیوحت  ءاضقنا .  خیرات  تخاس و  یرس   IRC لماش لماک  یمسر و  روتکاف   . Imed طباوض قبط  دیرخ  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تکرش  مادک  یگ  هدنیامن  نینچمه  الاک و  دنرب  رکذ  هام .  لقادح 6  یقفاوت و  تخادرپ  هدنشورف . 

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: 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

شیرجت یادهش  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربرب بسچ   بسچ یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع 2323

پرک پرک ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 2424
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پرک ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092012000051 زاین :  هرامش 

تاناریمش شیرجت  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنلیات هدنزاس  روشک   MOLNLYCKE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  ینولیان  هتسب  نیرازس  یحارج  دربراک  فرصم  رابکی  لیرتسا  یصصخت  تس  ناش  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   MOLNLYCKE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  ینولیان  هتسب  یناقوف  یاه  مادنا  یحارج  دربراک  فرصم  رابکی  لیرتسا  یصصخت  تس  ناش  الاک :  مان 
کیژلب

ددع 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 4000   25x25 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 125   90x90 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 500   60x60 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 2000   40x40 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 

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

ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  هتسب 1   40x40 cm زیاس یا  هلوح  سنج  حارج  لیرتسا  لامتسد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1989934148 یتسپ :  دک  شیرجت ،  یادهش  ناتسرامیب  سدق  نادیم  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25719-021  ، 22712427-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22716080-021 :: 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
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درگ تسار  نمول 37 لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000838 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298537   fr 37 زیاس تسار  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دک وروتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  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 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام راهچ  یرابتعا  تخادرپ   . HME رتلیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000149 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تروئآ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  دک 8016/9  لدم  دقاف  لدم   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام راهچ  یرابتعا  تخادرپ   . HME رتلیف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: 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

درگ درگ تسار   تسار نمول  3737 نمول لبد   لبد ناونع : : ناونع 2525

ههام ههام راهچ   راهچ یرابتعا   یرابتعا تخادرپ   تخادرپ  .  . HMEHME  رتلیف رتلیف ناونع : : ناونع 2626
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داژن یفابل  رتکد  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 19 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایبورکیم 3*28 یتنآ  یج  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

عوجرم تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000925 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 28 لوط  Fr 3 زیاس هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  یج  لبد  تنتسا  الاک :  مان 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت 
ددع 30 دادعت : 

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

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: 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

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد / / یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدوش   دکدوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   تاحیضوت   تاحیضوت   2828 ** لایبورکیم  33 لایبورکیم یتنآ   یتنآ یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
عوجرم عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد

2727
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مخز ینوفعدض  یس  یس  یرپسا 500  ددع  یلکلادپ و 50  ددع   20000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000280 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نایسیو لکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نایسیو  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یلکلا  دپ  الاک :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دامع یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   EPIMAX U یتراجت مان   cc 250 ینلیتا یلپ  فرظ  یحطس  یاه  مخز  هدننک  ینوفعدض  یرپسا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  یاضفنا  خیرات  دوش  لاسرا  هنومن  موزل  تروص  رد  دوش  مالعا  تسویپ  رد  بوغرم  کرام  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  ههامکی  روتکاف  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب  یم  هدنشورف  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  الاک 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: 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

مخز مخز ینوفعدض   ینوفعدض یسیس   یسیس     500500 یرپسا   یرپسا ددع   ددع   5050 وو   یلکلادپ   یلکلادپ ددع   ددع   2 000020000 ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 47 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yktjnkpt895va?user=73474&ntc=5947785
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5947785?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد سانجا  یکشزپ و  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001148 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 : 

1401/09/01 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 : 
1401/09/01 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

ییوراد ییوراد سانجا   سانجا وو   یکشزپ   یکشزپ لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 2929
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل 300 کی  سای )  ینیمخ و  ماما  هب  لاسرا  ددع ( یرتیل 700  مین  تام  یلطس  فرصم  رابکی  یکیتسالپ  یژولوتاپ  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( سای هب  لاسرا  ددع (

1101030577000232 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

لطس الاک :  مان 
هبعج 700 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
ناسهم یتراجت  مان   Lit 10 درگ لطس  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: 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

تام تام یلطس   یلطس فرصم   فرصم رابکی   رابکی یکیتسالپ   یکیتسالپ یژولوتاپ   یژولوتاپ فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 3030
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  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 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس چیپ 150 رسود  هنومن  قبط  نژویفنا  پمپ  طبار  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000695 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cm 150 نویزوفنا پمپ  طبار  هلول  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  تناس  چیپ 150 رسود  هنومن  قبط  نژویفنا  پمپ  طبار  هلولو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  تخادرپودشاب 4

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: 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

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

70x170 cm زیاس یناتسرامیب  یا  هچراپ  زادناریز  ددع   6000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000181 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگ ششوپ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  النب  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   70x170 cm زیاس یناتسرامیب  یا  هچراپ  زادناریز  الاک :  مان 

هتسب 6000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه  - دشاب لخاد  دیلوت  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: 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

تناس تناس 150150 چیپ   چیپ رسود   رسود هنومن   هنومن قبط   قبط نژویفنا   نژویفنا پمپ   پمپ طبار   طبار هلول   هلول ناونع : : ناونع 3131

7070 x170  cmx170  cm  زیاس زیاس یناتسرامیب   یناتسرامیب یایا   هچراپ   هچراپ زادناریز   زادناریز ددع   ددع   60006000 ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سوینزرف زیلاید ، هاگتسد  صوصخم   ) زیلایدومه 4000 طبار  هلول  تس  ددع   900 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000182 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
یزمره لد  نشور  ردان  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  هدنزاس  عجرم  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یتراجت  مان  سونیزرف  لدم  یکشزپ  زیلاید  تس  الاک :  مان 

تس 900 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  امتح  امازلا و  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه  دشاب - لخاد  دیلوت  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: 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

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالن 8 دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002609 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوتالن 8 دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

1401/09/07 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

(( سوینزرف سوینزرف زیلاید ، ، زیلاید هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم  ) ) 40004000 زیلایدومه   زیلایدومه طبار   طبار هلول   هلول تستس   ددع   ددع   900900 ناونع : : ناونع 3333

88 نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 3434
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

15.5  * زیاس 24 مئاد  زیلایدومه  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002610 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
15.5  * زیاس 24 مئاد  زیلایدومه  رتتک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/09/07 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

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

200cn لازان نژیسکا  دنوس  ددع   3000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000180 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  لارتناس  لازان  نژیسکا  هلول  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا امتح  امتح و  دمیآ  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  یرازگراب  - هدننک نیمات  اب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه  دشاب - لخاد  دیلوت  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: 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

15.515.5  * * زیاس  2424 زیاس مئاد   مئاد زیلایدومه   زیلایدومه رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 3535

200200 cncn لازان   لازان نژیسکا   نژیسکا دنوس   دنوس ددع   ددع   30003000 ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  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 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیلزاو 2000 زاگ  (--- ددع 8100)10*10 لیرتسا زاگ  --- یمرگ  500 هتسب یمرگ 400  هداس 500  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000802 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 400 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  تکاپ   10x10 cm داعبا لیرتسا 8 ال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 8100 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دوبهب ناهاپس  رادرمیلپ  موینیمولآ  هتسب  لیرتسا   10x10 cm یناتسرامیب هنیلزاو  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 2000 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  جرد  - دراد یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: 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

20002000 هنیلزاو   هنیلزاو زاگ   زاگ (--- (--- ددع ددع 81008100 )) 1010 ** 1010 لیرتسا لیرتسا زاگ   زاگ --- --- یمرگ یمرگ   500500 هتسب هتسب   400400 یمرگ   یمرگ   500500 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 3737

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 40*40 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002603 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 40*40 نامسناپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/07 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

4040 ** 4040 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 3838

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 30*30 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002604 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 30*30 نامسناپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/07 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

3030 ** 3030 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 3939

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 50*50 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002602 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 50*50 نامسناپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/07 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

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  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 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5050 ** 5050 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 4040

فلتخم فلتخم یاهزیاسرد   یاهزیاسرد راد   راد لایسکاوک   لایسکاوک کیتاموتا   کیتاموتا همین   همین یسبویب   یسبویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فلتخم یاهزیاسرد  راد  لایسکاوک  کیتاموتا  همین  یسبویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000694 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  نمد  لگ  ایسآ  یتراجت  مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   mm 160 زیاس  g 20 فرصمرابکی کیتاموتا  همین  یکشزپ  مرن  تفاب  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

نمد لگ  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
روشک . MEDAX CO هدنزاس عجرم   BF16160-C2 لدم  mm 160 لوط  g 16 رطق تیتر  ردفویب  کیتاموتا  همین  فرصمرابکی  یکشزپ  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

بط دنورت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
روشک . MEDAX CO هدنزاس عجرم   BF18160-C2 لدم  mm 160 لوط  g 18 رطق تیتر  ردفویب  کیتاموتا  همین  فرصمرابکی  یکشزپ  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

بط دنورت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
روشک . MEDAX CO هدنزاس عجرم   BF18200-C2 لدم  mm 200 لوط  g 18 رطق تیتر  ردفویب  کیتاموتا  همین  فرصمرابکی  یکشزپ  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

بط دنورت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم رظن  دروم  یمالعا  یاهزیاسرد  راد  لایسکاوک  کیتاموتا  همین  یسبویب  نزوسو  دشاب  یم  هباشم  یمالعا  یاهدکو  دشاب  یم  ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابزکرم داتدروم  دیابالاکو  دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  دشاب 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: 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

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 20*20 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002605 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 20*20 نامسناپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/07 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

2020 ** 2020 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 4242

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 10*20 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002606 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 10*20 نامسناپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/07 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

2020 ** 1010 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 4343
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 10*10 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002607 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 10*10 نامسناپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/07 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

زاریش یلیلخ  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 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1010 ** 1010 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 4444

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط یمشچ   یمشچ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4545
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تساوخرد قبط  یمشچ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090053000043 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   ml 10 یلوپمآ ییاوقم 10  هبعج  دصرد  زد 0/1 عیام  ولب  ناپیرت  الاک :  مان 
هبعج 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   ATP KNIFE لدم یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  هدنزاس  عجرم   ml 2 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 2 لژ  لکش  یمشچ  زلولس  لیتم  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   ml 10 یلوپمآ ییاوقم 10  هبعج  دصرد  زد 0/1 عیام  لوکابراک  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 5  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یکشزپ   Stab knife 15D وقاچ الاک :  مان 
نتراک 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 5  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یکشزپ   MVR 20G وقاچ الاک :  مان 

نتراک 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  رازبا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ATP VISC PFS - HA یتراجت مان   cc 2/25 لوپمآ دصرد  زد 1/6  لژ  مشچ  یحارج  زادینورولایه  الاک :  مان 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: 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
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000171 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تدوع  هنیزه  الاک  تریاغم  تروصرد  دات -  زا  سپ  ههام  ود  هیوست  لحم -  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقورحم مناخ   05141427311 نایچندعم -  یاقا  سامت 09153520324  هرامش  تسیمازلا -  تازج 

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: 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

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4646

.. ددع   ددع   55   2222 زیاس   زیاس یجیج   لباد   لباد دنوس   دنوس -- 22 .ددع   .ددع   2 020   2828 -- 2626 زیاس   زیاس یجیج   لباد   لباد دنوس   دنوس -- 11 دشابیم   دشابیم تساوخرد   تساوخرد هسهس    . . تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تفج تفج   88 دادعت   دادعت   88 لایرتکاب   لایرتکاب یتنا   یتنا شکتسد   شکتسد -- 33

4747
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ددع . زیاس 22 5  یج  لباد  دنوس  .ددع 2- زیاس 28-26 20  یج  لباد  دنوس  دشابیم 1- تساوخرد  هس   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفج دادعت 8  لایرتکاب 8  یتنا  شکتسد  -3

1101091219000097 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  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 30 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 

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

ایاد هدننک  هضرع  عجرم   MARFLOW BLUE STENT URETERAL STENT SET یتراجت مان   CH 8 زیاس  cm 28 لوط یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
بط

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

MAXTER GLOVE هدنزاس عجرم   BIOGENIUS یتراجت مان  یتفج  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 6/5  ردوپ  نودب  سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
ایرآ سراپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم   MANUFACTURING SDN.BHD

هبعج 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام رابنا 2  هب  لیوحت  نامز  زا  هیوست  تسا  هدنشورف  هدهعربالاک  لاسرا  هنیزه.هدش  تبث  تاحیضوت  ردام  تساوخرد  تسا  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522113-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: 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

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

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

زا 47 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/erxc2jfe28gxd?user=73474&ntc=5947941
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5947941?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جوسای لیلج  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 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب هارمه  یلدنص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000408 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت امیت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  امیت  یتراجت  مان   BE 110 لدم رامیب  هارمه  صوصخم  وش  باوخ  تخت  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 65 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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

هام شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مزال  تاحیضوت  - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: 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

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 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم 09123445311 سانشراک  عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002401 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  عیام 99/5 نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 21000 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2  تخادرپزاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032065-021  ، 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

رامیب رامیب هارمه   هارمه یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 4848

عیام عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  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 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(surgical loop) یگرب کت  فان  دنب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000692 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   B.Braun Surgical Loop sutures یتراجت مان  یمرگولیک  هبعج   cottonviolet هسانش  mmx75 cm 4 زیاس یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

شیک اهس  یناگرزاب 
مرگولیک 240 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزهو دشاب  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآدک  یاراد  دیابالاکو  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  ( surgical loop) یگرب کت  فان  دنبو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورفاب  لمح 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: 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

(( surgical loopsurgical loop)) یگرب یگرب کتکت   فان   فان دنب   دنب ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 20  ( e.v.d) ژانرد لانرتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابر 09151861442

1101000257002701 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دک 26040  باصعا  زغم و  ژانرد  لانرتسکا  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 
تشادهب ناریا  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 20  ( e.v.d) ژانرد لانرتسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابر 09151861442

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

(( e.v.de.v.d)) ژانرد ژانرد لانرتسکا   لانرتسکا ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای لیلج  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 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا لارنج  کپ  یحارج و  ناگ  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000411 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  کپ  یو  هتسب  ذغاک  نوفلس و  لیرتسا  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

بط ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ماردپ  یتراجت  مان  لاکیدم  تکاپ  یدنب  هتسب  عون   40x60 cm زیاس  PTB000 لدم یناتسرامیب  لارنج  کپ  الاک :  مان 
تکاپ 600 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  اه  کپ  مالقا  - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: 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

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا لیرتسا لارنج   لارنج کپکپ   وو   یحارج   یحارج ناگ   ناگ کپکپ   ناونع : : ناونع 5252

یشزرو یشزرو یاه   یاه میت   میت تهج   تهج یشزرو   یشزرو مالقا   مالقا وو   سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش  نارگراثیا  روما  یشزرو  یاه  میت  تهج  یشزرو  مالقا  سابل و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000263 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارولف ولقود  ینولیان  هتسب  رطعم  راد  حرط  یا  هلوح  یذغاک  لامتسد  الاک :  مان 

هتسب 25 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

یدهم رازبا   3C0207003 لدم یددع  یگداوناخ 5  یتنزرب  رازبا  فیک  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  حارج  هتفابن  جوسنم  فرصمرابکی  هالک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

داگراساپ بط  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   NOPA یتراجت مان   cm 16 زیاس  AE 100/16 لدم راگه  ویام -  ریگ  نزوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
یدابآ فیرش  نیسلاب  ولردب  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ترپسا  دیمح  یتراجت  مان  زیاس 44-40   Moviz یشزرو شفک  الاک :  مان 

تفج 20 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ANA HICKMANN یتراجت مان  یکیتسالپ  هبعج   AH لدم لاسگرزب  یباتفآ  کنیع  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
یعینص یلعدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یعینص  یلعدیس  هدنزاس  عجرم  زیاس  یرف  دنلب  قاس  لدم  یخن  باروج  الاک :  مان 

تفج 10 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

قالخا شوخ  لدکاپ  لیعمسا  هدننک  هضرع  عجرم   MARATON یتراجت مان  شلسا  لدم   XL زیاس یخن  هنادرم  راولش  نکمرگ و  الاک :  مان 
تسد 25 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
سلطا دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  سلطا  دیجم  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هداس  لدم   XL زیاس رتسا  یلپ  هچراپ  سنج  پیلسا  هنادرم  انش  ویام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نایل تفاب  نتاپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنرک  یتراجت  مان  یذغاک  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یچم  هنادرم  باروج  الاک :  مان 
هبعج 3 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  داژن 09177029705  تفع  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8112797-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: 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
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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 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلک لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001150 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MSA هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   S_CAP SPARE PART لدم هدش  ژراش  یناشن  شتآ  تیزوپماک  یسفنت  لوسپک  الاک :  مان 

بونج دیراورم  ناراک  زیهجت  هدننک 
ددع 14 دادعت : 

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

نفلت 53183711 .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هدش هدش ژراش   ژراش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تیزوپماک   تیزوپماک یسفنت   یسفنت لوسپک   لوسپک رلک -  -  رلک لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5454
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002608 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رسویدسنارت ماد  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  300 دادعت : 

1401/09/07 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

رسویدسنارت رسویدسنارت ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 5555
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست هوحن  دنرب و  - هباشم دک  ناریا  - ددع جرال 100  سکیا  زیاس  ددع  جرال 200  مویدم و  زیاس  نار  یالاب  یلوبمآ  یتنآ  باروج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( سای ناتسرامیب  ) ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد 

1101030577000233 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

یپ کین  تراجت  انرو  هدننک  هضرع  عجرم   VERNA یتراجت مان  یددع  هتسب 1   S-3XL زیاس  AG لدم یلوبمآ  یتنآ  یبط  باروج  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم ماجنا  یرادیرخ  زکرمدات  تروص  ردددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: 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

.یتسویپ5947687 یاه  لیاف  قبط  یکشزپ  تازیهجت  هحفص 3)نویساربیلاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5947697 دصف  هسیک  ددع   50- نوخ قیرزت  تس   300- تسورکیم ددع  هحفص 3)3000  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

اب5947703 لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4   / یرورض دم  یا  زوجم  یشربو /  یطخ  رلپتساو  جیرتراک 
هدنشورف

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تقوم 16*594771512 هحفص 3)نودلاش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هار5947730 یلافطا 3  یزکرم  دیرو  هحفص 3)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نلیپورپ5947784 یلپ  سنج   ESR شیامزآ هلول  یهاگشیامزآ -  یفرصم  مزاول  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لخاد5947893 دیلوتاحیجرتددع  4000 دادعت (FOB) تیف هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتم5947915 یتناس  لوطرد 15 جیگ 20 رتم و  یتناس  لوطرد 15 18 جیگ ایش  هحفص 3)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یلوبمآ یلوبمآ یتنآ   یتنآ باروج   باروج ناونع : : ناونع 5656
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بویت 594799534 هحفص 3)مورشم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زبس5948009 مویناتیت  هحفص 3)سپیلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرطب5948051 ییاوقم 1  هبعج   for men active skin essence مرس  - skinanalayzer هاگتسد
راد پمپ 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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