
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 3  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 32  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 84  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 32

140 1140 1 نابآ   نابآ   2525 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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
((66))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8989))

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

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

زا 83 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

ریدغ عیانص  نداعم و  فاشتکا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5952068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب )ICP-OES ،ICP-MS یاه شور  هب  ییایمیش  یاهزیلانآ  تازیهجت  هب  زهجم  هک  طیارش  دجاو  یاه  هعومجم  ییاسانش  هاگشیامزآ :  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییایلق بوذ  رت و  یمیش  ، XRD XRF شور هب  اه  هنومن  زیلانآ  ییاناوت  نینچمه  دنتسه و   Fire Assay شور هب  یزاس  هدامآ  و  درادناتسا ) تحت  تقد و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 کالپ 4 ، طاشت ،) هار  هس   ) یبرغ یقالخا  یادتبا  تلود ،)  ) زودهالک دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: info@gmel.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

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9800098 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952081 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ یاهرزیالانآ  قیقد  رازبا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  766/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 255 یلامش ، یارسشناد  شبن  هوکبآ ، نابایخ  دهشم ،  :: سردآ سردآ

-37285045: تاصقانم نویسیمک  051 و   - 37288016: یناگرزاب ینف   :: نفلت نفلت
:37285024-051و یناگرزاب ینف  051 و 

www.setadiran.ir :: 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

ییایمیش ییایمیش یاهزیلانآ   یاهزیلانآ تازیهجت   تازیهجت هبهب   زهجم   زهجم طیارش   طیارش دجاو   دجاو یاه   یاه هعومجم   هعومجم ییاسانش   ییاسانش هاگشیامزآ :  :  هاگشیامزآ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 11

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یاهرزیالانآ   یاهرزیالانآ قیقد   قیقد رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت 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 83 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s8zx6cmx2tmfc?user=73474&ntc=5952068
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952068?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tcnp3h2c4pmnx?user=73474&ntc=5952081
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952081?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یبایزراهرامش مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 13:00 ات   1401/09/10 خیرات : هبنش  جنپ  : زور : یفیک

یلم نایب   :: عبنم کیعبنم زور  ات  : یفیک یبایزرا  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 13:00 ات   1401/09/20 خیرات : هبنش 

5952239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد حرش  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  ذغاک  نودب  هدننک  تبث  ددع  دادعت 12  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  ناوخارف 2001092544000109  هرامش  اب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  تخانش  شرازگ  رد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ و دحاو  الاک -  روما  تاکرادت و  رجفلاو  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ
الاک عبانم  یسررب 

021-41934: سامت زکرم  رتفد   061-32252449: نفلت  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

061-341-67610: سکف دات   061-32249806: سکاف  :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11772 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم حبصعبنم تعاس 10   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادرتلیف لافطا  نوخ  هسیک  ددع   10٫000 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط   b کولب تمه  دیهش  یرون و  هلا  لضف  خیش  یاه  هارگرزب  عطاقت  نارهت -   :: سردآ سردآ

88999937 مان :  تبث  رتفد   1456-82052188 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم ذغاک   ذغاک نودب   نودب هدننک   هدننک تبث   تبث ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 33

رادرتلیف رادرتلیف لافطا   لافطا نوخ   نوخ هسیک   هسیک ددع   ددع   1010 ٫٫ 000000 ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 83 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/blrzpa8bba4y5?user=73474&ntc=5952239
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952239?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5fnmhphu3wdzz?user=73474&ntc=5952347
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952347?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003000000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952355 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادرتلیف  لافطا  نوخ  هسیک  ددع  دیرخ 10000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادرتلیف لافطا  نوخ  هسیک  ددع  دیرخ 10000  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,110,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  دالیم  جرب  بنج  قرش  تمه  لامش و  هللا  لضف  خیش  عطاقت   ، 1449613111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005897000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952415 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  یبط  یاهزاگ  لوسنک  هاگتسد  یزادنا 232  هارو  بصن   ، دیرخ ژاتنومد ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  یبط  یاهزاگ  لوسنک  هاگتسد  یزادنا 232  هارو  بصن   ، دیرخ ژاتنومد ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

یمومع  طیارش   13 هدام قبط  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

1234 کالپ رهمگرزب  یوک  یوربور  ماما  نابایخ  زیربت   ، 5154987979 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رادرتلیف رادرتلیف لافطا   لافطا نوخ   نوخ هسیک   هسیک ددع   ددع   1000010000 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

ناتسرامیب ناتسرامیب یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ لوسنک   لوسنک هاگتسد   هاگتسد   232232 یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ژاتنومد ، ، ژاتنومد ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10  زیاس 16  هار  ور   cvc رتتک ددع 2- دادعت 20  زیاس 20  هار  ور   cvc رتتک -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000139 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرداق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ROYAL FORNIA هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 20 زیاس یبلق  دربراک  ینوکیلیس   CVC کیساروت رتتک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد  imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10  زیاس 16  هار  ور   cvc رتتک ددع 2- دادعت 20  زیاس 20  هار  ور   cvc رتتک -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت   1616 زیاس   زیاس هار   هار ورور     cvccvc رتتک   رتتک -- 22 ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت   2 020 زیاس   زیاس هار   هار ورور     cvccvc رتتک   رتتک -- 11 ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباربنع ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5952112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تیک  ملق   46 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092901000070 زاین :  هرامش 

داباربنع ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TSH ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   TSH تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 1 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  لماک و  یتسویپ  تسیل  قبط  اه  تمیق   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  هیوست 2  - 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه  -
/. ددرگ یگنهامه  هرامش 09133485976  اب  یتساوخرد  مالقا  دروم  رد  لاوس  هنوگره  تهج  -

7871933961 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  دابآربنع  ناتسرهش  نامرک  ناتسا  دابآ ،  ربنع  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294546-034  ، 43294551-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43294550-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیک   تیک ملق   ملق   4646 ناونع : : ناونع 88

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 6   T3 ELECSYS COBAS تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  همیمض  گرب  رد 2  تساوخرد  / لخاد دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000934 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان  یتست  ییاوقم 200  هبعج  دک 11731360122  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   T3 ELECSYS یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 
نایناریا امزآ  روآ  درف 
هتسب 63 دادعت : 

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

.IMED رد تکرش  الاک و  مان  ندوب  دک IRC و  یاراد  ههام ، هیوستو 2  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرب گرب   22 ردرد   تساوخرد   تساوخرد // لخاد لخاد دیلوت   دیلوت تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع   66 دادعت   دادعت   T3 ELECSYS COBAST3 ELECSYS COBAS تیک   تیک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   همیمض   همیمض

99
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 3  ربتعم  یتناراگو  امد  رود و  میظنت  تیلباقاب  روتابوکنا  رکیش  هاگتسد  کی  دادعت.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحمرد لیوحت  کیتنژ  شخب  لوئسمدیئاتو 

1101090614001118 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مانپ ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا   GRANT هدنزاس عجرم   ES20 لدم روتابوکنا  رکیش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192714-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  یبآ 50  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000134 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 00  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  یبآ 50  یوریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام -  6

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام هیوست  33   هیوست ربتعم   ربتعم یتناراگو   یتناراگو امد   امد وو   رود   رود میظنت   میظنت تیلباقاب   تیلباقاب روتابوکنا   روتابوکنا رکیش   رکیش هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت.دشابیم   دادعت.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
لحمرد لحمرد لیوحت   لیوحت کیتنژ   کیتنژ شخب   شخب لوئسمدیئاتو   لوئسمدیئاتو

1010

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   5050 یبآ   یبآ یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مویکوریغ اه  هلول   --* PT هلول ددع  و 2400  -- CBC هلول ددع  2400 -- رینل یهاگتسد  یکیتسالپ   ESR هلول ددع  1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا   - لخاد دیلوت  تیولوا  * دنشاب

1101092948000335 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نایاش روآدیلک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VACULAB یتراجت مان   ESR PET لدم  13x75 mm زیاس الخ  یریگنوخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نایاش روآدیلک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VACULAB یتراجت مان   PT لدم  13x75 mm زیاس الخ  یریگ  نوخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 2400 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

عجرم ابص  راوتاربال  یتراجت  مان   12x60 cm زیاس ینریاتسا  یلپ  سنج   CBC لدم  K2EDTA داقعنا دض  یواح  یهاگشیامزآ  یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
هناگی هتسیاش  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  هناگی  هتسیاش  دوعسم  هدنزاس 

ددع 2400 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  --* ههام 5 هیوست -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویکوریغ مویکوریغ اهاه   هلول   هلول  --*  --* PTPT هلول   هلول ددع   ددع   24002400 وو   ---- CBCCBC هلول هلول ددع   ددع 24002400 ---- رینل رینل یهاگتسد   یهاگتسد یکیتسالپ   یکیتسالپ   ESRESR هلول   هلول ددع   ددع 10001000 ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - لخاد لخاد دیلوت   دیلوت تیولوا   تیولوا ** دنشاب دنشاب
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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

5952165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنتسا 40*7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000839 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   SEPX-8-40-135 لدم  8X40 mm زیاس دیتوراک  دربراک  هدنوشزاب  دوخ  عون  تنتسا  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
ددع 10 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 دکو روتکاف  شیپ  لاسرا   :: 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

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  یددع  250 هتسب سکمرون  هاتوک  روتساپ  تپیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000137 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
بط نایور  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   cc 1 یا هشیش  سنج   PP-5075-1000PL لدم یهاگشیامزآ  روتساپ  تپیپ  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجاوخ .دشاب 09388130659 یتسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق.تسا  یگدیسر  طرشروتکاف  شیپ  تسویپ 

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

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

77** 4040 تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 1313

سکمرون سکمرون هاتوک   هاتوک روتساپ   روتساپ تپیپ   تپیپ ناونع : : ناونع 1414
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- یلخاددیلوت تیولوا  -- لافطا نوخ  تشک  طیحمددع  500 -- لاسگرزب نوخ  تشک  طیحمددع  300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000336 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم   ml 50 یا هشیش  لایو  لاسگرزب  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم   ml 25 یا هشیش  لایو  لافطا  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 
لایو 500 دادعت : 

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

-- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  --- هام 5 ات 4 هیوست -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- یلخاددیلوت یلخاددیلوت تیولوا   تیولوا ---- لافطا لافطا نوخ   نوخ تشک   تشک طیحمددع   طیحمددع 500500 ---- لاسگرزب لاسگرزب نوخ   نوخ تشک   تشک طیحمددع   طیحمددع 300300 ناونع : : ناونع 1515
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا........ددع  plate 4well 480 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000135 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
روآ نف  ایرآ  مج  هدننک  هضرع  عجرم   APPLIED BIOSYSTEM هدنزاس عجرم   Well Plate Septa-96 لدم یهاگشیامزآ  تیلپ  الاک :  مان 

ددع 480 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

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

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 1616
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.....ددع  plate 24 well 500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000136 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
روآ نف  ایرآ  مج  هدننک  هضرع  عجرم   APPLIED BIOSYSTEM هدنزاس عجرم   Plate septa 384 well لدم یهاگشیامزآ  تیلپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

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

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 1717
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 200  کوهونیمآ )  ) یموتونیمآ بالق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000132 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهیک اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KH-001 لدم یگنر  یزتناف  بالق  هروظنم  دنچ  هدنرادهگن  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  جرک - یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 200  کوهونیمآ )  ) یموتونیمآ بالق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( کوهونیمآ کوهونیمآ  ) ) یموتونیمآ یموتونیمآ بالق   بالق ناونع : : ناونع 1818
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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 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسوتاگن هاگتسد  یریگنوخ  - یلدنص  سنالوبما -  لباترپ  نشکاس  لاتیجید -  جنس  ییانیب  تراچ  یکشزپ (  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( . یقرب نزو  دق و  یوزارت  رچلیو - لاتیجید -  یراوید 

1101096783000368 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  زابکاخ  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان   KH2790 لدم یناتسرامیب  دربراک  مرچ  هیور  یبلاق و  موف  سنج  وش  باوخ  تخت  یریگنوخ  یلدنص  الاک :  مان 
اردص زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اردص  زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هاگتسد  گولوتاک  هارمه  هب  هناگادج و  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدوب -  هباشم  دک  ناریا  یکشزپ .  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هیارا  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف  اب  قباطم.دشاب  یم  یمازلا  اه  هاگتسد  یتناراگ  .ددرگ  تسویپ 

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

31316470-077  ، 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

یریگنوخ یریگنوخ یلدنص   یلدنص سنالوبما -  -  سنالوبما لباترپ   لباترپ نشکاس   نشکاس لاتیجید -  -  لاتیجید جنس   جنس ییانیب   ییانیب تراچ   تراچ یکشزپ (  (  یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1919
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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 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب زکرم  هاگشیامزآزاین  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002731 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بط هدننک  هضرع  عجرم   ELITECH یتراجت مان   ml 5 یلایو ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زکولگ  درادناتسا  مرس  نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 

نایناریا نایح  نارتسگ 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارکدشاب لاس  اضقنا 2 خیرات  دوش  تیاعر  درسریجنز  گرب  تساوخرد 1 تسیل  هباشمالاکداتورابنا  هب  الاک  لیوحتزادعبزور  10 روتکاف هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ملاس  یدنب  هتسبو  اه  نتراک  هدنشرفاب  تدوعو  لمح 

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

32505421-058  ، 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

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم هاگشیامزآزاین   هاگشیامزآزاین تهج   تهج ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 83 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8q2m4qrne77m2?user=73474&ntc=5952279
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952279?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134186 ( یاضاقت  ییایمیش  داوم  رفاب / تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006282 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  فرظ   g 500 سپت رفاب  فرعم  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  فرظ   g 1000 وسپوپ رفاب  فرعم  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

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

دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134186 ( یاضاقت  ییایمیش  داوم  رفاب /  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم رفاب / / رفاب ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134084 (  یاضاقت  ییایمیش  داوم  رفاب / تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006281 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهمانسی هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 هسیک یردوپ  یماد  یدیسا  رفاب  الاک :  مان 

هسیک 100 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134084 (  یاضاقت  ییایمیش  داوم  رفاب /  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب هکبش  هاگشیامزآ  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002733 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
داد شاترف  هدننک  هضرع  عجرم   FL یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   ml 2/5 تیفرظ  K3 EDTA لدم نوخ  یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

نتراک 12 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعردرسریجنز.تسویپ هناماسرد  گرب  یتساوخرد 1 تسیل  هباشمرظندروم  یالاک  هداتورابنا  هبالاک  لیوحتزادعبزور  10 روتکاف هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بترم یدنب  هتسب  هدنشورفاب  تدوعو  لمح  هیارک  لاس  اضقنا 2 خیراتدوش 

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

32505421-058  ، 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

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم رفاب / / رفاب ناونع : : ناونع 2222

نوخ نوخ یریگ   یریگ هنومن   هنومن شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کچ 200 لباد  نشکناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000894 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TN34091 لدم یا  هتسه  بط  یت  نا  یب  نشکناک  اب  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجمو یس  رآ  دک  دم و  یا  نتشاد  / ددرگ یراذگ  تمیق  یناریا  دنرب  امازلا  / ددع 200 دادعت یفاگویژنآ  ولاو  کچ  لباد  نشکناک  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127369827 ددرگیم زیراو  متسیس  رد  هدش  تبث  ابش  هرامش  هب  روتکاف  هجو  / هزور تخادرپ 20 /. تسیمازلا دم  یآ  رد  تکرش  حیضوت 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 200200 کچکچ   لباد   لباد نشکناک   نشکناک ناونع : : ناونع 2424
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،، ییایوب یاهکیرحت  بیترتو  نامز  تدم  لرتنک  ، راشفوامد روسنس  ، هحیار نزخم  شش  امورآویب  جنس  ییایوب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050136000752 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرناب  راک  تیلباق  ، ییارجا تامیظنت  یارب  زودنیو  رازفا  مرن  ، یزغم یاهلانگیس  تبث  هب  زاین  نودب  یلماعتای  یراتفر  ییایوب  یاهشیامزآ  یارب  بسانم  - 

ییایوب یاهکیرحت  تظلغ  یدورو و  یاوه  نایرج  میظنت   ، یزیر همانرب  لباق  یرونرگیرت  یاراد  ، بلتم
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،،،، ییایوب ییایوب یاهکیرحت   یاهکیرحت بیترتو   بیترتو نامز   نامز تدم   تدم لرتنک   لرتنک ،، راشفوامد راشفوامد روسنس   روسنس ،، هحیار هحیار نزخم   نزخم شششش   امورآویب   امورآویب جنس   جنس ییایوب   ییایوب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000701 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
همیمض تسیل  قبط  - 

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

1401/09/13 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشادهب تنواعم  رابنا  الاک  لیوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادت 09176124191

رز 09173329588 شتآ  رتکد  ینف 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزا یهاگشیامزا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2626
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  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 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هاگشیامزآ  تهج  یهاگشیامزآ  مزاول   ( ملق 6  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000093 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  نیهب  دمراف  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1  نیماتفمآ  تم  نیماتفمآ و  نیفرم و  ردخم  یتست  هس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

امزآ نیهب  دمراف 
هتسب 1 دادعت : 

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

هنیزه  ( تشادهب زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  روتکاف و  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  تبث.تسا  ریغتم  تخادرپ  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ / تسیل  قبط  رلپتسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000480 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم   Johnson AND Johnson یتراجت مان   TX30G دک  mm 55 زیاس یطخ  رلپاتسا  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  تروصب 6  هیسن و  تروصب  دیرخ  یمازلا /   irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نامرک   نامرک ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول  ( ( ملق ملق 66  ) ) دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2727

رلپتسا رلپتسا دیرخ   دیرخ 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 83 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sm7cj338zv7w3?user=73474&ntc=5952459
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952459?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kzbe4kx3frtwe?user=73474&ntc=5952473
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952473?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب هکبش  هاگشیامزآ  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002735 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روشک  MICROBIOLOGICS یتراجت مان  یتست  یکیتسالپ 1  هبعج   0484P لدم ازونیژوریآ  سانومودوس  مسیناگراورکیم  یهاگشیامزآ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

نیار یسانشبورکیم  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MICROBIOLOGICS هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هبعج 12 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس اضقنا 2 خیراتدوش  تیاعر  درسریجنزدشاب  گرب  یتساوخرد 1 تسیل  هباشمالاک  هداتورابنا  هب  الاک  لیوحتزادعبزور  10 روتکاف هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورفاب  الاک  تدوعو  لمح  هیارکدشاب 

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

32505421-058  ، 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

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج ناونع : : ناونع 2929

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 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب هکبش  هاگشیامزآ  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002734 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یژولویبورکیم  دربراک  راگآ  تناک  تیلپ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضقنا خیراتدوش  تیاعر  درسریجنز.دشابیم  هناماسرد  گرب  یتساوخرد 1 تسیل  هباشمالاک  هداتورابنا  هبالاک  لیوحتزادعبزور  10 روتکاف هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تیاعر  یدنب  هتسبدشاب  یم  هدنشورفابالاک  تدوعو  لمح  هیارکدشاب  لاس  2

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

32505421-058  ، 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

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج ناونع : : ناونع 3030

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هام طقفو 4  طقف  تخادرپ  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  زیاس 29 /  طقفو  طقف  یوقلح  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002416 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
GOLDEN STAPLER SURGICAL هدنزاس عجرم   GOLDENSTAPLER یتراجت مان  یددع  هبعج 1   CSB29 لدم یحارج  یوقلح  رلپاتسا  الاک :  مان 

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

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / هام طقفو 4  طقف  تخادرپ  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  زیاس 29 /  طقفو  طقف  یوقلح  رلپتسا   :: 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

یوقلح یوقلح رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) میرم نب  یسیع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  یتسویپ -  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092209000121 زاین :  هرامش 

ناهفصا میرم  نبا  یسیع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
-SERACLONE ANTI-D -IGM یتراجت مان  هبعج  یدنب  هتسب  عون   ml 10 رادقم ینوخ  یاه  هورگ   RH صیخشت هدروآرف  ناونع  هب  نوخ  هورگ  فرعم  الاک :  مان 

الاک ناتسراک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BIORAD هدنزاس عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم 09131889603- مناخاب  یگنهامه  - یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تساوخرد   - هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلعای -imed زوجم یاراد  هدننک  نیمات  تکرش   - IRC دک ءاضقنا و  دیلوت و  خیرات  یاراد  روتکاف - شیپ  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  لیوحت و   - ههام تخادرپ 4

ددم

8134735945 یتسپ :  دک  یدابآ ،  سمش  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361944-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 3232

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 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ملق  12 یهاگشیامزا یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002738 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اشوک هدننک  هضرع  عجرم   GONG DONG -GOLDEN VAC یتراجت مان   GD0100CA لدم  mm 100 عافترا  mm 16 رطق هتخل  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

ml 10 تیفرظ امزآ  بط 
ددع 6000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  نتشاد  تروصرد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - دشاب تیفیک  یارادو  یلصاالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب IRC دک یاراد  امتحالاک  - دشاب دم  یا  وضع  یکشزپ  یالاک  - دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  - دشابیم ههام  6 تخادرپ خیرات  - دوشدیق

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

36465570-058  ، 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق 1212 یهاگشیامزا یهاگشیامزا یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یپوکسرکیم یاه  مال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002096 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   JIANGSU HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO.LTD هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 50  هتسب  دک 7105  یهاگشیامزآ  مال  الاک :  مان 

هداز نیسح  داهرف 
هتسب 300 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
امزآ بط  انیبور  هدننک  هضرع  عجرم  انیبور  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1000  هبعج  یدنب  هتسب  عون   18x18 mm یهاگشیامزآ لمال  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

امزآ بط  انیبور  هدننک  هضرع  عجرم  انیبور  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1000  هبعج  یدنب  هتسب  عون   24x50 mm یهاگشیامزآ لمال  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . یپوکسرکیم یپوکسرکیم یاه   یاه مالمال   ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 83 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9z7ygmzjxjh8v?user=73474&ntc=5952526
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952526?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . زاتافسف نلاکلآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002097 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب زاتافسف  نلاکلآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 5 یلایو هبعج 5  یمیشویب  نویساربیلاک  تیک  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SPINREACT S.A.U هدنزاس عجرم   ml 1 یلایو هبعج 1   CRP نویساربیلاک تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   SPINREACT S.A.U هدنزاس عجرم   ml 1 یلایو هبعج 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   ASO/CRP/RF level 1 یمیشویب لرتنک  مرس  الاک :  مان 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . زاتافسف زاتافسف نلاکلآ   نلاکلآ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یریگنوخ هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002095 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   K2EDTA لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 6 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST
هتسب 40000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
4NC Sodium لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 2/4 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST یتراجت مان   ESR دصرد  Citrate 3.2
هتسب 20000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
مان  CAT-Clot Activator لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 6 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST یتراجت
هتسب 60000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   K2EDTA لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 3 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST
هتسب 40000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . یریگنوخ یریگنوخ هلول   هلول ناونع : : ناونع 3636

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

رتخا ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رشاو ازیالا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097768000014 زاین :  هرامش 

رتخا ینامرد  یشزوما و  یکشزپ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رون ناهوژپ  نیورآ  یروانف  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   GBC یتراجت مان   WATO لدم یسانش  ینمیا  هاگشیامزآ  رشاو  ازیالا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینادرم 09126045639 رتکد  مناخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964714953 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  رذآ - تسب  نب  - شنم یفیرش  نابایخ  - هیهلا - یمور لپ  - یتعیرش نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22001072-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22608246-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاگ نوخ  دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000086 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دارآ نارتسگ  زیهجت  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   TD4277 لدم الاگ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یکشزپ  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

هبعج 400 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  ماجنا  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رشاو رشاو ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737

الاگ الاگ نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  8484   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 1000  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000138 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یفافل  نتراک 50  زیاس  دقاف  یناسر  نژیسکا  دربراک  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 1000  لاسگرزب  نژیسکا  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا 

-

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   10001000 دادعت   دادعت لاسگرزب   لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  ههام / تخادرپ 2  / یمازلا دمیآ  کرادم  / ددع دادعت 20000  نارتسگ  هداد  دیل  تسچ  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050270000080 زاین :  هرامش 

نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ههام / / ههام   22 تخادرپ   تخادرپ // یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ کرادم   کرادم // ددع ددع   2 000020000 دادعت   دادعت نارتسگ   نارتسگ هداد   هداد دیل   دیل تسچ   تسچ طقف   طقف ناونع : : ناونع 4040

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ لیرتسا لاسگرزب  گب  نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد 
1101050259000936 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  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

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

یمیم تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد /  /  یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت لیرتسا / / لیرتسا لاسگرزب   لاسگرزب گبگب   نیروی   نیروی ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروص   تروص ردرد   .دشاب   .دشاب

4141
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  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

5952126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000355 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  بط  دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  ینوفلس 1  هتسب   220x80 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  لاسگرزب  دسج  رواک  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 500  یجنران  هدعم  هدنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000136 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیعس دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   BEXEN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 20  هبعج   F 16 زیاس هدعم  دنوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 500  یجنران  هدعم  هدنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار -

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناب دناب ناپسا   ناپسا سنج   سنج لاسگرزب   لاسگرزب دسج   دسج رواک   رواک ناونع : : ناونع 4242

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   500500 دادعت   دادعت یجنران   یجنران هدعم   هدعم هدنوس   هدنوس ناونع : : ناونع 4343
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 20000  دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000137 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نژیو دم  باتوی  هدننک  هضرع  عجرم   INTRA یتراجت مان  یا  هرفح  کت  رکیم  سیپ  هاگتسد   022246M دیل الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ناگیار لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 20000  دیل  تسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5952137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیل دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 4444

صخشم صخشم هیوست   هیوست هوحن   هوحن وو   دنرب   دنرب افطل   افطل -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - یآیآ ماما   ساسا   وو   زرچوس   زرچوس دات   دات دروم   دروم یاه   یاه دنرب   دنرب -- ملعا ملعا ریما   ریما ناتسرامیب   ناتسرامیب یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تازج   تازج -- ددرگ ددرگ

4545
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هیوست هوحن  دنرب و  افطل  - هباشم دک  ناریا   - یآ ما  سا  زرچوس و  دات  دروم  یاه  دنرب  - ملعا ریما  ناتسرامیب  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تساوخرد  تازج  - ددرگ صخشم 

1101030577000245 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد   P.D.O یحارج هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 72 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  نولیان  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 240 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد   P.G.A یحارج هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 1200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور   P.L.P یحارج هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 48 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یحارج  دربراک  ورکیم   PLP بذج لباق  ریغ  تنمالیفونوم  هیخب  خن  الاک :  مان 
دک 853 ناهیک  بط  جسن  یکشزپ  عیانص 

هبعج 24 دادعت : 
1401/08/30 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
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نزوس /  نودب  کالیس  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002411 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
بط یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یحارج  دربراک  نزوس  نودب  کلیس  بذج  لباق  ریغ  هدش  هتفاب  تنمالیف و  یتلام  هیخب  خن  الاک :  مان 

دک 605 ناهیک  بط  جسن  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک 
هبعج 108 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع یاهتشر 1728  شش  رفص  کلیس  خن   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نزوس /  نودب  کالیس  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدع هتسب 24  لک 108  رد  ددع  دادعت 864  یا  هتشر  شش  رفص  هس  کلیس  خنو 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم نزوس /  /  نزوس نودب   نودب کالیس   کالیس خنخن   ناونع : : ناونع 4646
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / طقف هام  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / دنار کیمرک  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002410 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  رادقم 24  ییاوقم  هبعج  یعیبط  بذج  لباق  کیمورک   3x37 mm زیاس دک 138  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

ناهیک بط  جسن  یکشزپ  عیانص 
هبعج 216 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادک ره  زا  نزوس 37  هس  ره  دنار  کیو  دنار  رفص  ود  دنار و  رفص  کیمورک  خن   / طقف هام  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / دنار کیمرک  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یددع هتسب 24  لداعم 216  ددع  لک 5184  رد  ددع   1728

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / طقف طقف هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم  / / دنار دنار کیمرک   کیمرک خنخن   ناونع : : ناونع 4747
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000621 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 5 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 250000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: 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

یشزومآ یشزومآ   55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 4848

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تاک  / کلس  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002412 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  کلیس  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 108 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع ادعت د1728  نزوس 37  تاک  رفص  کلیس  خن   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تاک  / کلس  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یددع هتسب 24  ددع و108  لک 2592  رد  ددع  دادعت 864  نزوس 19  رفص  هس  کلس  خنو 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم تاک   / / تاک کلس   کلس خنخن   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  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ گنرس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000622 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 20 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: 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

یشزومآ یشزومآ   2020 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ ژاواگ  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000623 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ناماسهب نایک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   HEINZ 3MED-X یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   ml 60 مجح ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: 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

یشزومآ یشزومآ ژاواگ   ژاواگ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 5151

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 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دنتسه  هباشم  اهدک  - یکشزپنادند تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002730 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکرش ینیمظاک و  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SDI یتراجت مان   RADII PLUS لدم یکشزپنادند  رویک  تیال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نیتند زارف  نتراک   C-1697.3 یلوسپک روتاماگلامآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یسابع اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   SEAYANG یتراجت مان   ENDO A CLASS لدم یکشزپنادند  بصع  هیلخت  دنمشوه  ودنا  یراتور  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - هتشاد  یتناراگ  خیرات  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوادنشاب  دمیا  وضع   – دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد 

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

32297095-058  ، 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

یکشزپنادند یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمیآ کرادم  / ددع 60000 دادعت  10 زیاس / ددع 48000 دادعت 5 زیاس / ددع 40000 دادعت زیاس 3  ( اوآ طقف   ) چیپ نودب  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / دادرارق دقع  اب  ههام  تخادرپ 2 / یمازلا

1101050270000079 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 600   cc 10 تیفرظ پیلسا  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یددع کشزپ 2000  اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  نتراک   cc 3 تیفرظ رانک  لدین  کال  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

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

یددع کشزپ 2000  اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  نتراک   cc 5 تیفرظ رانک  لدین  پیلسا  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 24 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیپ چیپ نودب   نودب گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 5353
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نارهت یریعم  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 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

5952175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا قبط  یناریا ) یالاک  طقف  یتفج ( کی  یاهزیاس 7 و 8  رد  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091217000184 زاین :  هرامش 
نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتفج یذغاک 1 فافل  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  دلگ  یرام  ردوپ 7  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 3000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
یتفج یذغاک 1 فافل  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  دلگ  یرام  ردوپ 8  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 4000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: 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

تامازلا تامازلا قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف یتفج ( ( یتفج کیکی     88 وو   یاهزیاس  77   یاهزیاس ردرد   ردوپ   ردوپ نودب   نودب هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا سکتال   سکتال یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

5454
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  اعمج 6  ددع  مادک 2  ره  زا   18 - 16  - زیاس 14 ینوکیلیس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000133 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 14  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  اعمج 6  ددع  مادک 2  ره  زا   18 - 16  - زیاس 14 ینوکیلیس  یلوف  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   66 اعمج   اعمج ددع   ددع   22 مادک   مادک رهره   زازا     1818 - - 1616  - - 1414 زیاس   زیاس ینوکیلیس   ینوکیلیس یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 5555
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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

5952179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تاک  / نولیان  هیخب  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002409 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  نولیان  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 195 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نزوس 37 ددع  کت  تاکر 360  کی  نولیان  خن   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تاک  / نولیان  هیخب  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یددع هتسب 24  لک 195  رد  نزوس 19  ددع  دادعت 864  تاک  رفص  راهچ  نولیان  و  ددع /  کت  دادعت 3456  نزوس 26  تاک  رفص  هس 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک نولیان   نولیان هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 5656
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000620 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 10 هکیت ود  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 250000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: 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

شزومآ شزومآ   22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 5757
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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

5952184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  دنار /  نولیان  هیخب  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002408 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  نولیان  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 108 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود نولیانو  ددع  کت  دنار 864  کی  نولیان  خن   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  دنار /  نولیان  هیخب  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طقف 37 نزوس  ود  ره  لک  رد  یددع  هتسب 24   108 ددع / دنار 1728  رفص 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار نولیان   نولیان هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 5858
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  رد  هیوست  هوحن  دنرب و  افطل  - دشابیم تسویپ  تساوخرد  تازج  ناکدوک -  یبط  زکرم  ناتسرامیب  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم 

1101030577000244 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  کلیس  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 360 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  نولیان  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 2060 دادعت : 
1401/08/30 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

ناکدوک ناکدوک یبط   یبط زکرم   زکرم ناتسرامیب   ناتسرامیب یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 5959
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا   -- CSR بارکسا سرب  ددع   150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000338 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
بط نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   KEY SURGICAL یتراجت مان  یددع  هتسب 1   BR4320 لدم یکشزپ  رازبا  وشتسش  لایبورکیم  یتنآ  بارکسا  سرب  الاک :  مان 

ایوپ
ددع 150 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - هام 4 هیوست -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: 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

CSRCSR بارکسا   بارکسا سرب   سرب ددع   ددع   150150 ناونع : : ناونع 6060
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  یراذگراب  / یمازلا دمیآ  کرادم  / ددع زاگ 1000  گنال  / هتسب  200 راد طخ  / هتسب دادعت 500  1 هجرد هداسزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارقاب ههام  2 تخادرپ / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا

1101050270000081 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان   kg 0/5 یکیتسالپ هتسب   10x10 cm یحارج هرمن 20  خن  اب  راد  طخ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان   kg 0/5 یکیتسالپ هتسب   10x10 cm یحارج هرمن 20  خن  اب  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب   40x50 cm یحارج راد  میراب  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 1000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   2 00200 راد راد طخطخ   هتسب -  -  هتسب   500500 دادعت   دادعت 11 هجرد هجرد هداسزاگ   هداسزاگ ناونع : : ناونع 6161
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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 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

5952193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوپ نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091860000215 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یباخرس نیدلارخف  هدننک  هضرع  عجرم   TOP GLOVE یتراجت مان  یددع  نتراک 100   M زیاس سکتال  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 1000 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 4  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

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10   TVT ناوناب یرایتخا  یب  شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000131 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ یلخاد  بط  هدننک  هضرع  عجرم  لانشنرتنیا  کیدموئن  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   Kim-01 دک یژولوروا  یراردا  یرایتخا  یب  شم  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10   TVT ناوناب یرایتخا  یب  شم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوپ ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 6262

TVTTVT ناوناب   ناوناب یرایتخا   یرایتخا یبیب   شمشم   ناونع : : ناونع 6363
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10  زیاس 14  تکوتسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000135 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   RUSCH یتراجت مان  یتس  ینولیان 1  هتسب   fr 16 زیاس دک 650704  یژولورا  تکوتسیس  تس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10  زیاس 14  تکوتسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار -

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکوتسیس تکوتسیس ناونع : : ناونع 6464
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ هد  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000617 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
گنرس انیم  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 10 یقیرزت هدش  نورتس  فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 150000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: 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

یشزومآ یشزومآ هدهد   گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 6565
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زاریش یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ao کرام 022 رادکوه  mbt یسیک یزلف 50  تکارب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091041000032 زاین :  هرامش 

زاریش ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
Ao کرام 022 رادکوه  mbt یسیک یزلف 50  تکارب  دیرخ  - 

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

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  تسویپ  روتکاف  شیپ  نمض  رد  ددرگ  تمیق  داهنشیپ  مه  هباشم  یاهکرام  ههام و  تخادرپ 3  نامز  لقادح  دقن و  ریغ  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یداهنشیپ 

7195615878 یتسپ :  دک  رهم ،  راولب  شبن  تشدرصق  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36280802-071  ، 36263192-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36280802-071 :: 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

AoAo  کرام کرام 022022 رادکوه رادکوه   mbtmbt  یسیک یسیک   5050 یزلف   یزلف تکارب   تکارب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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رهش نیکشم  رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ، ینف تاصخشم  ، تلاصا بسچرب  ،IMED-IRC یاراد یناریا   5x5 Yd زیاس یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوناق عیزوت 

1101030522000125 زاین :  هرامش 
رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یلور  ییاوقم 10  هتسب   5x5 Yd زیاس یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  بسچ  الاک :  مان 
دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هتسب 5000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیمات  تروص  رد  ههام  نیگنایم 4  روط  هب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5661816653 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32533297-045  ، 32530600-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32533298-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت هکبش   هکبش ،، ینف ینف تاصخشم   تاصخشم ،، تلاصا تلاصا بسچرب   بسچرب ،، IMED- IRCIMED- IRC  یاراد یاراد یناریا   یناریا   55 x5 Ydx5 Yd  زیاس زیاس یکشزپ   یکشزپ دیاسکا   دیاسکا کنیز   کنیز تسالپوکل   تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
ینوناق ینوناق

6767
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راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یکشزپ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000174 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناوغرا تراجت  راشای  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHYSA یتراجت مان  ییاوقم  یطوق   CUH15 لدم یکشزپ  تنش  الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهباچ  ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  هس  تخادرپ 

تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یدارم 09152916952 یاقآ  یریگیپ  لوئسم 

9971943311 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رنهاب -  راولب  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: 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

CUH15CUH15 لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ تنش   تنش ناونع : : ناونع 6868
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ن  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  هام /  هس  طقف  تخادرپ  دنار /  لیرکیو  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002415 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد   P.G.A یحارج هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 288 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دنار  کی  لیرکیو  خن  ؛ دنار رفص  لیرکیو  خن   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  هام /  هس  طقف  تخادرپ  دنار /  لیرکیو  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نزوس 37 طقف  یگمه  ددع  مادکره 864  زا  دنار  ود  نولیان  خنو  دنار  رفص  ود  لیرکیو  خنو  ددع  مادکره 2592 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نن  / / هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ دنار /  /  دنار لیرکیو   لیرکیو خنخن   ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یکشزپ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000175 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف نیرآ  تیار  هدننک  هضرع  عجرم  یتفج  ییاوقم 1  هبعج  دمراف  نیرآ  تیار  یتراجت  مان  زیاس 7   AD لدم وناز  ریز  سیراو  باروج  الاک :  مان 

تفج 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهباچ ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هس  تخادرپ 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یدارم 09152916952 یاقآ  یریگیپ  لوئسم 

9971943311 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رنهاب -  راولب  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7070
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 500  مادک  ره  زا  زیاس 3 و 4  ینوکیلیس  لایژنرال  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000463 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

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

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 500 دادعت : 

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

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   500500 دادعت   دادعت مادک   مادک رهره   زازا     44 وو   زیاس  33   زیاس ینوکیلیس   ینوکیلیس لایژنرال   لایژنرال کسام   کسام ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوف دنوس  نیو -  پلاکسا  مرس -  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000278 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

وراد کوان  هدننک  هضرع  عجرم   WEBEST یتراجت مان  یددع  هبعج 100   g 23 یکشزپ فرصم  رابکی  نیو  پلاکسا  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام یلا 6  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220151-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: 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

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  ددع  11 والکوتا ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000893 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دحوم رتسگ  راگن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  راگن  یتراجت  مان  گرزب  راد  نیگن  توقای  لدم  لیتسا  ینیس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب 1 یتسویپ لیاف  قبط  تساوخرد  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلوف یلوف دنوس   دنوس نیو -  -  نیو پلاکسا   پلاکسا مرس -  -  مرس تستس   ناونع : : ناونع 7272

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط ددع   ددع 111 1 والکوتا والکوتا ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  زنل  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000831 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   RUBY یتراجت مان  یددع  دحاو 1  رد  دادعت  نتراک  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یمشچ  یحارج  دربراک  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

ایوپ بط  رازبا 
ددع 1 دادعت : 

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

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  زنل  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یمشچ   یمشچ زنل   زنل عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 7474

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 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب هکبش  هاگشیامزآزاین  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002732 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شاوراد هدننک  هضرع  عجرم   HUMAN یتراجت مان   cc 250 یلایو هبعج 4  یدنب  هتسب  عون  یمیشویب  دربراک   UV هروا یصیخشت  تیک  الاک :  مان 

هبعج 12 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعردرسریجنزدش یرازگرابدشابیم  گرب  هک 1 یتساوخرد  تسیل  هباشمرظندروم  یاهالاک  هداتورابنا  هبالاک  لیوحتزادعبزور  10 روتکاف هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفاب تدوعو  لمح  هیارک  لاس  اضقنا 2 خیرات  دوش 

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

32505421-058  ، 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

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش هاگشیامزآزاین   هاگشیامزآزاین تهج   تهج ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 5  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  لیم /  کی  ادج  نزوس  رس  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002414 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
IMED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 1 نیلوسنا فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 36000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 5  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  لیم /  کی  ادج  نزوس  رس  نیلوسنا  گنرس   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش یعامتجا  نیمات  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 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا ریغ  هداس 50*50 ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000213 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  ینولیان  هسیک   100x100 cm داعبا هیال  کت  هتفابن  جوسنم  فرصمرابکی  ناش  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیرتسا ریغ  هداس 50*50 ناش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: 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

لیم لیم کیکی   ادج   ادج نزوس   نزوس رسرس   نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7676

لیرتسا لیرتسا ریغ   ریغ 5050 ** 5050 هداس   هداس ناش   ناش ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یولویدار ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000700 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یولویدار ملیف  - 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یولویدار ملیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع شش   24*18
ددع شش   30*24

ددع جنپ   40*30
ددع جنپ   35*35
یزولویدار  کاپ 

ددع رازه  ود   A3
ددع رازه  راهچ   A4

ددع رازه  ود   A5

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: 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

یولویدار یولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دسج حیرشت  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003164000019 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ بط  دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  دیراورم  هدنزاس  عجرم   MTP-42 لدم  80x85x260 cm زیاس دسج  حیرشت  یکشزپ  تخت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاروا قیرط  زا  تخادرپ  .تسا  هدش  همیمض  یتسویپ  لیاف  کالم  تسا و  یضرف  دک  ناربا  .دوش  تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا نآ  دات  الاک و  هیلوا  لیوحت  دانسا  تفایرد  طرش  .دشابیم  خیرات 1404/03/26  هب  دیرخ  تردق  ظفح  هبساحم  اب  هنازخ 

3414946116 یتسپ :  دک  کنوپ ،  تارادا  عمتجم  - ینیمخ ماما  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33357286-028  ، 33652181-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33652182-028 :: 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

دسج دسج حیرشت   حیرشت تخت   تخت ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا   / لیربیو 15 و 20 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000482 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نایسراپ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو  هب  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

دازهب
ددع 700 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نایسراپ یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو  هب  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   20x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

دازهب بط 
ددع 700 دادعت : 

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

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  IRC دک روتکاف و  شیپ  / ههام هیسن و 6 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  / / 2020 وو     1515 لیربیو   لیربیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 83 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zl2a49wr74cce?user=73474&ntc=5952444
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952444?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یکشزپ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000176 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف نیرآ  تیار  هدننک  هضرع  عجرم  یتفج  ییاوقم 1  هبعج  دمراف  نیرآ  تیار  یتراجت  مان  زیاس 5   AD لدم سیراو  باروج  الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهباچ ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههام  هس  تخادرپ 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یدارم 09152916952 یاقآ  یریگیپ  لوئسم 

9971943311 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رنهاب -  راولب  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8181
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ریالم رهم  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالندنوسددع 2000 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093051000242 زاین :  هرامش 

ریالم رهم  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد یلک  تمیقدشاب  یناریاودمیآردو  یکشزپ  تازیهجتداتدرومدیابالاکدشابیم  14 زبس نوتالندنوسددع  2000 الاک هدش  هدافتسا  هباشمدکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یدقنریغدیرخو  تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبرابناات  هیارکدوش 

6571864881 یتسپ :  دک  ریالم ،  رهم  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ، ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351048-081  ، 33351046-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351041-081 :: 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

نوتالندنوسددع نوتالندنوسددع 20002000 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8282
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرنورک تنتسا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000322 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
FR2723 دک تشادهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FIREHAWK LIBERTY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/75x23 mm زیاس یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

MICROPORT هدنزاس عجرم 
ددع 91 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسیل 

دشاب یم  یمازلا  irc دکاب روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرنورک یرنورک تنتسا   تنتسا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8383
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000615 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبطزیلاید  تازیهجت  - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + الاک مامتروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: 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

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8484
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نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دیارولف 100000  شینراو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092013000041 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
انیس وراد  اسانش  هدننک  هضرع  عجرم   PHOENIX DENTAL یتراجت مان   ml 0/5 یرطب ییاوقم 1  هبعج  دیارولف  شینراو  الاک :  مان 

یرطب 100000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  اب  زاین  تروص  رد  دشاب /  هتشاد  دمیآ  هناماس  تبث  دشاب /  الاب  اضقنا  خیرات  هدننک /  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تساوخرد  اب  قباطم  یلیوحت  سنج  یمازلا /  هدننک  نیمات  سامت  هرامش  دیئامن /  لصاح  سامت  هداز  نسح  رتکد   09133972248

7618874765 یتسپ :  دک  یتشادهب ، ) تنواعم   ) ناتسا تشادهب  زکرم  افش - هارراهچ   - یروهمج راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31215706-034  ، 32114848-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32114231-034 :: 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 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرورض دم  یا  زوجم  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یماوق /  حارج  دنرب  طقف  کوهونیما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002418 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یناقمم یماوق  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 1000  نتراک   cm 25 لوط یکیتسالپ  فرصمرابکی  موتوینمآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرورض دم  یا  زوجم  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یماوق /  حارج  دنرب  طقف  کوهونیما   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100000100000 دیارولف   دیارولف شینراو   شینراو ناونع : : ناونع 8585

کوهونیما کوهونیما ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 83 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2sxmyj5f55bh4?user=73474&ntc=5952496
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952496?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mwgyyh98kn78x?user=73474&ntc=5952503
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952503?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد.ددرگ  هئارا  دیاب  تاصخشم  قبط  تساوخرد  تسا  هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لصاح  سامت  سانشمد  یاقآ  –09173737200

1101004135000048 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

نابهش ریما  هدننک  هضرع  عجرم   AANDI یتراجت مان   S18 لدم یلومعم  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط قفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . FOSHAN LEADER IMP. AND EXP. Co هدنزاس عجرم   FS911L لدم وشات  خرچ  نودب  رکاو  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تشادهب نایوپ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CGM یتراجت مان   MP1130 لدم یلومعم  یناتسرامیب  تخت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   PARDIS یتراجت مان  لدم 00345  یکیتسالپ  یگنرف  تلاوت  الاک :  مان 

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

زربلا تراجت  قداص  هدننک  هضرع  عجرم   VEKTO یتراجت مان   LD-581 لدم ییوزاب  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 70 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  بط  نونف  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   HSD لدم  20x90x200 cm زیاس یناتسرامیب  جاوم  کشت  الاک :  مان 

کاترف بط  نونف 
ددع 60 دادعت : 

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

.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  گگنت 1  رد  دادما  هتیمک  یزکرم  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزهددرگ  مالعا  هدوزفا  شزرا  نودب  اه  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514779471 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  یوربور  یراولد  یلعسیئر  سدق خ  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320312-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320312-077 :: 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

خرچ خرچ نودب   نودب رکاو   رکاو یلومعم -  -  یلومعم رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزاس  رد  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000464 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 3/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 600 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   BEVER MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 8/5  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 600 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم یاهزاس   یاهزاس ردرد   هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  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 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ینیب 1000  بسچ  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000564 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ طیارش  قبط   1,000 دادعت : 

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

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   10001000 ینیب   ینیب بسچ   بسچ یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ / تسیل  قبط  دادعت 2000  هبکالنیراپه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000483 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  هداس  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک 
ددع 2000 دادعت : 

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

ههام هیسن و 6  تروصب  دیرخ  هدنشورف / اب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /  irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ / / تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   20002000 دادعت   دادعت هبکالنیراپه   هبکالنیراپه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ینیب 200 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000484 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یزار بط  ناگرهم  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یزار  بط  ناگرهم  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 6  هبعج  ینیب  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست  .ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: 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

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش ددع   ددع 200200 ینیب   ینیب بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب
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دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000122 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زیلاید - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,400 دادعت : 

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

دشاب یم  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  دیتوراک  ریاو  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  تلاصا  بسچرب 

1101030686002465 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   SPIDER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SPIDER لدم دیتوراک  یقورع و  ریاو  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا  دیتوراک  ریاو  رتلیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  تلاصا  بسچرب 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید ناونع : : ناونع 9292

یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دیتوراک   دیتوراک ریاو   ریاو رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 9393
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هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نولیان خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000227 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رهشوب خن  نولیان  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BASF هدنزاس عجرم  یمرگولیک  هسیک  دیرگ 6  دیمآ  یلپ  نیزر  لونارگ  الاک :  مان 

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

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6791719677 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  - یرداق نیزنب  پمپ  یوربور  - یمالسا بالقنا  نابایخ  - هواپ هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: 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

ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هد   ACL تاموزلم - ددع باصعا 10  یحارج  کالپ  چیپ و  - ددع  10 نگل لصفم  ضیوعت  - ددع وناز 50  لصفم  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090311000068 زاین :  هرامش 

سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاد هدننک  هضرع  عجرم  رکیارتسا  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  زیاس 13  وناز  لصفم  ضیوعت  دربراک  تسار  یاپ   SCORPIO CR رومف زتورپ  الاک :  مان 

بط
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یراذگ  راب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نولیان نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 9494

وناز وناز لصفم   لصفم زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 9595
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تهج5952109 ددع  دادعت 10  زیاس 16  هار  ور   cvc رتتک ددع 2- دادعت 20  زیاس 20  هار  ور   cvc رتتک -1
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیولا5952115 / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت  ددع  دادعت 6   T3 ELECSYS COBAS تیک
دشاب یم  همیمض  گرب  رد 2  تساوخرد  / لخاد دیلوت 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امد5952146 رود و  میظنت  تیلباقاب  روتابوکنا  رکیش  هاگتسد  کی  دادعت.دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
لحمرد لیوحت  کیتنژ  شخب  لوئسمدیئاتو  ههام  هیوست 3  ربتعم  یتناراگو 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرک5952148 یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  یبآ 50  هحفص 4)یوریا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5952162PT هلول ددع  و 2400  -- CBC هلول ددع  2400 -- رینل یهاگتسد  یکیتسالپ   ESR هلول ددع  1000
تسا هباشم  دک  ناریا   - لخاد دیلوت  تیولوا  * دنشاب مویکوریغ  اه  هلول  --*

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 4)تنتسا 40*59521657 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سکمرون5952174 هاتوک  روتساپ  هحفص 4)تپیپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیولوا5952185 -- لافطا نوخ  تشک  طیحمددع  500 -- لاسگرزب نوخ  تشک  طیحمددع  300
تسا هباشمدک  ناریا  -- یلخاددیلوت

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5952207 هحفص 4)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5952209 هحفص 4)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5952210( کوهونیمآ  ) یموتونیمآ هحفص 4)بالق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یلدنص5952255 سنالوبما -  لباترپ  نشکاس  لاتیجید -  جنس  ییانیب  تراچ  یکشزپ (  تازیهجت 
یریگنوخ

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تشادهب5952279 زکرم  هاگشیامزآزاین  هحفص 4)تهج  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5952317 یریگ  هنومن  شیامزآ  هحفص 4)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع5952326 کچ 200 لباد  هحفص 4)نشکناک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزا5952457 هحفص 4)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

قبط5952459 نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هاگشیامزآ  تهج  یهاگشیامزآ  مزاول   ( ملق 6  ) دیرخ
تسویپ تسیل 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رلپتسا5952473 هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تشادهب5952497 هکبش  هاگشیامزآ  هحفص 4)تهج  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یوقلح5952500 هحفص 4)رلپتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5952502 یاه  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5952522 تسیل  قبط  ملق  12 یهاگشیامزا یفرصم  هحفص 4)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف5952526 حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یپوکسرکیم یاه  مال 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یم5952536 تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . زاتافسف نلاکلآ 
دشاب

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یم5952541 تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یریگنوخ هلول 
دشاب

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رشاو5952552 ازیالا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

الاگ5952555 نوخ  دنق  تست  هحفص 4)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 83 ھحفص 83 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "تجهیزات آزمایشگاهی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی و ..." (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات پزشکی، دارویی و مرتبط" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات آزمایشگاهی" (تعداد 32 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی و ..." (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات پزشکی، دارویی و مرتبط" (تعداد 84 آگهی)

