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

( یهگآ دادعت 1  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

( یهگآ دادعت 2  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 72  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 181  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

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 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,530هکس , 000163,530 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   351رالد ,430351 تاراما430, تاراما مهرد   96مهرد ,57096 ,570

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,470هکس , 000155,470 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   240رالد , 000240 , سیئوس000 سیئوس کنارف   376,800376کنارف ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,89هکس 000 , 00089, 000 , اداناک000 اداناک رالد   268رالد ,500268 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   94,48094,480لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,59هکس 000 , 00059, 000 , وروی000 ,369وروی 070369, ژورن070 ژورن نورک   35,60035,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,15یالط 142 , 00015, 142 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   42دنوپ 1 , 2 1042 1 , 2 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   254,580254,580دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((33))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((202202))

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

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

زا 163 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5954911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ زیهجت  فیدر  هی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ زیهجت   زیهجت فیدر   فیدر هیهی   ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 163 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e9ddz3nxjbt82?user=73474&ntc=5954911
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5954911?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

01/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/8/25  دانسا  عیزوت   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  ریغ  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحارج رازبا  دیرخ  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم 

هب لایر  نیمضت 800.000.000  لایر -  غلبم 2.500.000  دانسا  دیرخ  یکشزپ - تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  یقوقح  یقیقح و  دارفا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب ربتعم  همان  تنامض  ای  باسح  هب  زیراو  تروص 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36 ، یمارهب ، دیهش  هچوک  رفظ ، زا  رتالاب  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 144  02188783821 :: نفلت :: 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

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003912000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955973 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  زیلاید  هدنام  یقاب  تایلمع  لیمکت  هژورپ  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسف  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ینامتخاس هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,392,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

یتعیرش رتکد  ناتسرامیب  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  انیس - نبا  نادیم  اسف -  ، 7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  رهش :  سراف ،  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  7272   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یحارج یحارج رازبا   رازبا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

ناتسرامیب ناتسرامیب زیلاید   زیلاید هدنام   هدنام یقاب   یقاب تایلمع   تایلمع لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 163 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5955973?code=73474
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https://www.hezarehinfo.net


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 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

5953980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  دازون - هبل  کت  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002475 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  کت  دازون  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 

ددع 1600 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 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

5953995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003524000256 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم   Medonic BOULE MEDICAL رتناک لس  یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  حرش  هب  یهاگشیامزآ  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6177615438 یتسپ :  دک  یزاس ،  روتکار  تکرش  یوربور  - یا هفرح  ینف و  راولب  - رادیپس - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270064-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279743-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت دازون - - دازون هبل   هبل کتکت   تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 44

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 163 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/srwlckn7upbgr?user=73474&ntc=5953980
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000431 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طابترا رد  یلخاد 562  یرهبا 05143304 سدنهم  اب  لاوئس  هنوگره  تهج  تسویپ  حرش  هب  ناتسرامیب  یاههاگتسد  یفیک  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا لاور  قبط  تخادرپ.دیشاب 

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نسکاو یرادهگن  رزیرف  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091920000010 زاین :  هرامش 

دنجریب ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  اتکی  بط  زیهجت  راکتبا  یتراجت  مان   FRVX180-IL یناسنا یوراد  تیک و  نسکاو و  هدنرادهگن  هتفرشیپ  رزیرف  لاچخی  الاک :  مان 

اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدنزاس  عجرم  اتکی  بط 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  هب  هعجارم  تسویپ .  لیاف  قبط  نسکاو  یرادهگن  رزیرف  لاچخی   . دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک تشادهب ،  زکرم  یرافغ - ملعم و  راولب  لصاف  لح  یبسامهط - لیلخ  دیهش  راولب  دنجریب ، یبونج ، ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853586 یتسپ : 

31632812-056  ، 32445504-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32445675-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 66

نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن رزیرف   رزیرف لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 163 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2uwtyq4sz87jw?user=73474&ntc=5953999
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5953999?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g4gvj5y55kwpv?user=73474&ntc=5954001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5954001?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ قیرزت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000469 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

تس 1500 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - هبل  کت  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002474 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  کت  لاسگرزب  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 

ددع 4000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع 88

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت لاسگرزب - - لاسگرزب هبل   هبل کتکت   تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 99

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع 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 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

5954039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000674 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسو یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ  یتراجت  مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئات  طرش  هب  تلود  تاکرادت 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( تخت 237 ( ) ع  ) یلع 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 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

5954044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000673 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسو یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تناعم  دهعت  رد  تخادرپ   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیلدم کنیلدم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   ABBOTT VASCULARABBOTT VASCULAR یتراجت   یتراجت مان   مان   PILOT 50PILOT 50 لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 1010

کنیلدم کنیلدم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   ABBOTT VASCULARABBOTT VASCULAR یتراجت   یتراجت مان   مان   BMW UNIVERSAL I IBMW UNIVERSAL I I لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صاخ نارامیب  تهج  زیلاید  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000142 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تدوع تالوصحم  هیلک  تیاضر  مدع  تروص  رد  - 4  - دشاب داههاگتسد  هیلک  یارب  هدافتسا  لباق  دشاب 3 - تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  یاراد  - دشاب لخاد  دیلوت  - 1 - 

دش دهاوخ 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10,000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمهب روتکاف  شیپ  دش 3 - دنهاوخ  فذح  مالعتسا  رد  روضح  زا  یلبق  تادهعت  مدع  تروص  رد  دشابیم 2 - هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگ  رابو  اضماو  رهم  ینف  تاصخشم 

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالوبن تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000470 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   MORTON MEDICAL هدنزاس عجرم   cm 10 زیاس  MN144-01 دک یکشزپ  رزیالوبن  تیک  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صاخ صاخ نارامیب   نارامیب تهج   تهج زیلاید   زیلاید تستس   ناونع : : ناونع 1212

رزیالوبن رزیالوبن تیک   تیک ناونع : : ناونع 1313

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

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

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

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

5954157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092140000028 زاین :  هرامش 

ناتسراهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددرگ همیمض  وو  تبث  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط  - دشاب تبث  دمیآ  رد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ملق  16 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2 - دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسراهب ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  تارباخم -  نابایخ  ریدغلاراولب -  ناتسلگ -  رهش  ناتسراهب -  ناتسرهش  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3759153111

56383835-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56321044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1414

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم قیرزت   قیرزت   HydroHydro  گنیزود گنیزود پمپ   پمپ یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ رسکیم   رسکیم طسوتم - - طسوتم راشف   راشف قرب   قرب ولبات   ولبات یتعنص - - یتعنص رلک   رلک قیرزت   قیرزت جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  ینز  رلکو  یئادز  دنگ  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000288 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نارف  یژرنا  دنیارف و  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   CIP2000Cl لدم  Lit\h 2000 تیفرظ یتعنص  رلک  قیرزت  جیکپ  الاک :  مان 

نارف یژرنا  دنیارف و  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ولبات  نامرک  یتراجت  مان  تظافح 42  هجرد   A 2500 نایرج تدش   kv 24 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   fix حرط هداتسیا  طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   KMC-1300V لدم یهاگشیامزآ  رسکیم  الاک :  مان 

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

رازبا نف  راهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PROMINENT یتراجت مان   l/h 200-0 لدم ییایمیش  داوم  قیرزت   Hydro گنیزود پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5954236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردیر ازیالا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097768000015 زاین :  هرامش 

رتخا ینامرد  یشزوما و  یکشزپ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   DYNEX TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم  لدم 67000  یهاگشیامزآ  دربراک   Agility هلاناک تاموتا 12  مامت  ردیر  ازیالا  هاگتسد  الاک :  مان 

رفارما یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
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

ردیر ردیر ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت 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

5954238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک 15 رادلبیل لیرتسا  فافش  90ml لتاب نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000245 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  رمیلپ  نومزآ  تسیز  یتراجت  مان  یددع  نتراک 405   44x77 mm زیاس  ml 90 تیفرظ راد  لبیل  لیرتسا  فافش  راردا  یریگ  هنومن  فرظ  الاک :  مان 

رمیلپ نومزآ  تسیز  هدننک 
نتراک 15 دادعت : 

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

هدهعرب لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو تکرش.الاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک.نتراک 15 رادلبیل امتح  لیرتسا  فافش  90ml لتاب نیروی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمساق سدنهم  544 یلخاد 23519 .نارهت ناگدننک  نیمات.دشابامتحالاک  تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.ههام 4 هیوست.هدنشورف

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتراک نتراک 1515 رادلبیل رادلبیل لیرتسا   لیرتسا فافش   فافش 9090 mlml لتاب لتاب نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 1717
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دهشم دیدج  تراچ  بایماک  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5954285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمالوگاوک یداقعنا  رزیلانآ  وتا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091070000034 زاین :  هرامش 

دهشم دیدج  تراچ  بایماک  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   SUCCEEDER هدنزاس عجرم   SUCCEEDER یتراجت مان   SF8000NEW لدم کیتاموتا  مامت  رتمولگاوک  نوخ  داقعنا  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

رهم دم  دام  یکشزپ  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب زاین  تروصرد  .دوش  دیق  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  داهنشیپ  دشابیم ، هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم ، ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
T:38026135-6 .دوش هرکاذم  یرادباسح 

9177899191 یتسپ :  دک  بایماک ،  دیهش  حناوس  ناتسرامیب  یسیرخن -  هارراهچ  مالسا -  نایئادف  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38592121-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38592121-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمالوگاوک رتمالوگاوک یداقعنا   یداقعنا رزیلانآ   رزیلانآ وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1818
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  ژویفیرتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000369 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   AFI هدنزاس عجرم   LISA لدم یهاگشیامزآ  یزیمور  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موس موس راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  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 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

5954293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرمزا ینف  هیدات  یراد  یراکمه  نیلوا  تروص  رد  لک  هرادا  تامازلا  مامت  یاراد  ددع  دادعت 20 دک 11509  نوگیو  تک  ردیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 23922218 - دشاب

1101099414000061 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

MERIT هدنزاس عجرم   MERIT MEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   3f-681646 لدم  Ga 20 زیاس لایرترآ  یدیرو  یقورع  یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
ورشیپ بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک  . MEDICAL Co

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت - دشاب زکرمزا  ینف  هیدات  یراد  یراکمه  نیلوا  تروص  رد  لک  هرادا  تامازلا  مامت  یاراد  ددع  دادعت 20 دک 11509  نوگیو  تک  ردیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوگیو نوگیو تکتک   ردیل   ردیل ناونع : : ناونع 2020
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب   CO2 روتابوکنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000368 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ نونف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LABOTECT یتراجت مان   C200 لدم یهاگشیامزآ   CO2 روتابوکنا الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موس موس راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب   CO2CO2 روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

5954298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو کیا  کرام   LED چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000704 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نژیو کیا  کرام   LED چنیا روتینام 24  - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاجر 09178315741 سدنهم  بانج  ینف  سانشراک  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف لاسرا  زا  دعب  هام  تخادرپ 3 

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

53314017-071  ، 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

تفریج ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  ، 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 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

5954301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس یبرچ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092996000020 زاین :  هرامش 

تفریج ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
اوادم بط  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم   LIPID PRO یتراجت مان   ILM-0001A لدم یکشزپ  جنس  یبرچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسراو  ینالیگ 09136786457  مناخ  سانشراک  هیدات  اب  ددع  11 دادعت هب  ورپدیپیل  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زین  ربتعم  یتناراگ 

7861848487 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  نامتخاس  دابآ  بحاص  هار  راهچ  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43266015-034  ، 43266022-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43266033-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو کیا   کیا کرام   کرام   LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 2222

جنس جنس یبرچ   یبرچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک .دشابیم  تنگم  اب   SAACO سوکوف نیاف  لباترپ  پوکسورکیم  رظن  دروم  یالاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئِافص مناخ   09171048534

1101030128000190 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OPTIKA یتراجت مان   4083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئِافص مناخ  سانشراک 09171048534  .دشابیم  تنگم  اب   SAACO سوکوف نیاف  لباترپ  پوکسورکیم  رظن  دروم  یالاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37220773-071  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: 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 پوکسورکیم   پوکسورکیم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  کی   TI450 لدم نژیوومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000218 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-980 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیوومرت نژیوومرت یترارح   یترارح یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2525
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  ردیر  ازیالا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000370 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رون ناهوژپ  نیورآ  یروانف  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   GBC یتراجت مان   RITO لدم یسانش  ینمیا  هاگشیامزآ  ردیر  ازیالا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یارب   یارب ردیر   ردیر ازیالا   ازیالا ناونع : : ناونع 2626
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگال اتید  هب  زهجم  تعنص  ناتسراد  یرتیل  سکاب 22  دلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000666 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگال اتید  هب  زهجم  تعنص  ناتسراد  یرتیل  سکاب 22  دلک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز جع  رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون 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

5954477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا  حرش  رد  هریغ  یشک و  راد  چم  ناگ  یا -  هسیک  ناش  هیال -  ود  ناش  یشلابور -  یتختورو -  ناگ   : لماش مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090564000077 زاین :  هرامش 

ناجنز جع   رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  180,000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع مادک 10000 ره  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسا  رکذب  مزال  هلاسکی  ههام  یدقن 6 تخادرپ  تلهم  ناجنز -  رصعیلو  ناتسرامیب  لیوحت 

4515777978 یتسپ :  دک  جع ، )  رصعیلو (  ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770753-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770753-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   2222 سکاب   سکاب دلک   دلک ناونع : : ناونع 2727

یشک یشک راد   راد چمچم   ناگ   ناگ یایا -  -  هسیک   هسیک ناش   ناش هیال -  -  هیال ودود   ناش   ناش یشلابور -  -  یشلابور یتختورو -  -  یتختورو ناگ   ناگ  : : لماش لماش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

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

5954567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148702 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درون یفیک  لرتنک  هاگشیامزآ  باس  فک  هاگتسد  ریمعت  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/28 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000467 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  نارهطا  تسناریا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   ml 120 زیاس نوخ  قیرزت  صوصخم  یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درون درون یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک هاگشیامزآ   هاگشیامزآ باس   باس فکفک   هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2929

ینولیان ینولیان هتسب   هتسب   mlml   12 0120 زیاس   زیاس نوخ   نوخ قیرزت   قیرزت صوصخم   صوصخم یکشزپ   یکشزپ تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 3030
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسیب   F5 لایدار نومیس 2  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تسیب   F5 لایدار نومیس 3  رتتک 
1201030292002629 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع تسیب   F5 لایدار نومیس 2  رتتک  - 
ددع تسیب   F5 لایدار نومیس 3  رتتک 

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

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

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5954626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع تسیب   تسیب   F5F5 لایدار لایدار نومیس  33   نومیس رتتک   رتتک ددع   ددع تسیب   تسیب   F5F5 لایدار لایدار   22 نومیس   نومیس رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 3131

ورتکلا ورتکلا جنس   جنس نایرج   نایرج ویتوموکل   - - ویتوموکل یژوب   یژوب وو   هندب   هندب نیب   نیب هدننکرپ   هدننکرپ هعطق   هعطق هحفص   هحفص هیلخت - - هیلخت هاگتسد   هاگتسد مرگ -  -  مرگ بآبآ   تجتج   رتاو   رتاو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
BAKESBAKES روتالید   روتالید یسیطانغم - - یسیطانغم

3232
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.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0134070 اضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006339 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسراپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   AUTO BOOSTER لدم مرگ  بآ  تج  رتاو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناریا یزاس  روتنک  هدننک  هضرع  عجرم   KUP-900X UNLOADER هیلخت هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
SHIM ADJUSTMENT ATTACHING یتراجت مان   BXX0008831101 ینف هرامش   AD43 ویتوموکل یژوب  هندب و  نیب  هدننکرپ  هعطق  هحفص  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   PARTS
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   BADGER METER هدنزاس عجرم   MEG METER یتراجت مان   M5000- DN150 لدم یسیطانغم  ورتکلا  جنس  نایرج  الاک :  مان 

دنولا دنیآرفورتپ  یسدنهم  تیریدم و  هدننک  هضرع 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیتآ ناینب  هدننک  هضرع  عجرم   BAKES GALL DUCT DILATOR یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   TO-108-02 دک  cm 32 زیاس  BAKES روتالید الاک :  مان 

نامرد
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0134070 اضاقت  یقرب -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

41440151-0613  ، 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
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

mt26-0120227 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/08/28عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SYSTEM یزاسرطقم بآ  هاگتسد  هب  طوبرم  تاعطق   DIRECT Q3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزآ مزاول  هورگ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5954683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم چیگددعوداب  هارمه  NPT-116/150-0 یجورخ راب  یدورو 200 SWAGELOK ای GO دنرب روتالگر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000641 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیندآ غورف  هدننک  هضرع  عجرم   REGLATOR یتراجت مان   UW1440 لدم نژیسکا  راشف  روتالوگر  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لاطا  تساوخرد  تروص  ریغردددرگ  یم  یراذگراب  هناماسرد  یلایرو  ینف  داهنشیپ  دیدرگ  هعلاطم  امتح  دشابیم  تسویپرد  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرطقم یزاسرطقم بآبآ   هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق   SYSTEM DIRECT Q3SYSTEM DIRECT Q3 ناونع : : ناونع 3333

نژیسکا نژیسکا راشف   راشف روتالوگر   روتالوگر ناونع : : ناونع 3434
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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 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

رابتعا نیمات  دعب  تخادرپ 
1101000257002747 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 یکیتسالپ فرظ  یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  بالوس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخو تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا نیمات  دعب  تخادرپ  -6 تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  -5 دشاب یتناراگ  یارادو  یلصا  دنرباب  الاک  -4 دشاب

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

36220257-058  ، 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

رابتعا رابتعا نیمات   نیمات دعب   دعب تخادرپ   تخادرپ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5954688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  سکینومه -  زرفامسالپ  فرصم  رابکی  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000647 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نکینمود  هدنزاس  روشک   FRESENIUS KABI هدنزاس عجرم   FRESENIUS KABI یتراجت مان   6R2252 لدم امسالپ  یروآ  عمج  یفرصم  تس  الاک :  مان 

ایوپ تمالس  بای  نامرد  هدننک  هضرع 
تس 16 دادعت : 

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

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب..دشاب  یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه سکینومه -  -  سکینومه زرفامسالپ   زرفامسالپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی تستس   ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5954740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000124 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ALVIMEDICA TIBBI URUNLER هدنزاس عجرم   ALVIMEDICA یتراجت مان   Alvision لدم  Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  الاک :  مان 

دمراف ونیز  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SAN VE DIS TICARET A.S
ددع 30 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FrFr  66 زیاس   زیاس یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ وو   یفارگویژنآ   یفارگویژنآ یکشزپ   یکشزپ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) یس یس  هکت 10 و 5  هس  گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000193 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   MATRONA یتراجت مان   LUER LOCK لدم  mm 5 زیاس یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

cc 10 تیفرظ سراپ  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   MATRONA یتراجت مان   LUER LOCK لدم  mm 10 زیاس یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/08/30 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) یسیس یسیس     55 وو     1010 هکت   هکت هسهس   گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 163 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t26bf7r6k5z65?user=73474&ntc=5954744
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5954744?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص باسپ  هنومن  شیاپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000301 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   STUART هدنزاس عجرم   HOTPLATE STIRRER یتراجت مان   CB162 لدم یهاگشیامزآ  تنگم  تیلپ  تاه  الاک :  مان 

رتسگ زیهجت  یسدنهم 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
زیهجت یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   STUART هدنزاس عجرم   HOTPLATE یتراجت مان   CB300 لدم یهاگشیامزآ  تیلپ  تاه  الاک :  مان 

رتسگ
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
تدش ریوک  ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FULL POWER SOLUTION JLT هدنزاس عجرم   3RU1136-4FB0 لدم یترارح  هلر  الاک :  مان 

A 40-28 نایرج
ددع 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح هلر   هلر -- یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تنگم   تنگم تیلپ   تیلپ تاه   تاه ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  نارهت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد یامد 160  رد  نویسازیلیرتسا  تیلباق  اب  رتشیب  ای  یرتیل   memmert 53 دنرب  co2 روتابوکنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دصرد ات 20  رفص  زا   co2 میظنت هدودحم 

1101030527000093 زاین :  هرامش 
نارهت ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

امزآ دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   BINDER یتراجت مان   CO2 یهاگشیامزآ روتابوکنا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دصرد ات 97  زا 40  تبوطر  شیامن  تیلباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش شیوپ  ورتکلا  لیتسا  سنج 

1419733151 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  یبط  زکرم  بیرق  رتکد  نابایخ  زرواشکراولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61472101-021  ، 61479-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66930024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

co2co2 روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوخ لاقتنا  بط  یشهوژپ  یشزومآ و  یلاع  هسسؤم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زروزلآ لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090686000007 زاین :  هرامش 

نوخ لاقتنا  بط  یشهوژپ  یشزومآ و  یلاع  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کتورتیو دنرب  ابزروزلآ  لولحم  - 
یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 

رتیل  15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یشهوژپ ،  یشزومآ و  یلاع  هسسؤم  - دالیم جرب  بنج  - تمه دیهش  هارگرزب  عطاقت  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1449613111

88629455-021  ، 88601610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88629455-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EASY LITT هاگتسد  DAILY CLEAN اب هارمه   ISE کپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002477 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هیربکا هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE AUSTRALIA هدنزاس عجرم  یمیشویب  روزیلانآ  وتا  هاگتسد  دربراک   ISE میدس دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زروزلآ زروزلآ لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 4141

EASY LITTEASY LITT هاگتسد   هاگتسد   DAILY CLEANDAILY CLEAN  اباب هارمه   هارمه   ISEISE  کپکپ ناونع : : ناونع 4242
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  ردیر  ازیالا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000374 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رون ناهوژپ  نیورآ  یروانف  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   GBC یتراجت مان   RITO لدم یسانش  ینمیا  هاگشیامزآ  ردیر  ازیالا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردیر ردیر ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  هجرد  روتابوکنا 37  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000367 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
فیرش زیهجت  دادرخ  هدننک  هضرع  عجرم   KTS دادرخ یتراجت  مان   N-37 لدم یهاگشیامزآ  هجرد  روتابوکنا 37  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یارب   یارب هجرد   هجرد روتابوکنا  3737   روتابوکنا ناونع : : ناونع 4444
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نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

work station تیلباق اب  تلبت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000101 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
( لاتیجید هب  گولانآ  لباترپ  یژولویدار  هاگتسد  لیدبت  ) تسویپ رد  لماک  حرش  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشابیم و  نیمخ  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( irc دک اب  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  -2

دشاب یم  یدقن  تخادر  -3
دشاب  IMED رد قوف  مالقا  یارب  هدش  تبث  یگدنیامن  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  -4

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46332219-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

work  s tationwork  s tation تیلباق   تیلباق اباب   تلبت   تلبت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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

5954921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف لصاح  سامت  هاگشیامزآ  لوئسم  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  - ماخ ریش  شیامزا  تهج  ریش  یملق  رتم   ph تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدمص یاقآ   09188717339

1101003415000075 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت یامزآ  نالبس  هدننک  هضرع  عجرم   SAT یتراجت مان   SAT 502 لدم لمح  فیک  اب  هارمه  امد  روسنس  اب   ATC هربیلاکوتا یتسد  لباترپ  رتم   PH الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/20عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/23 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیوآ تازیهجت  تست  تامدخ  ناونع : 

14012933 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماخ ماخ ریش   ریش شیامزا   شیامزا تهج   تهج ریش   ریش یملق   یملق رتم   رتم   phph ناونع : : ناونع 4646

زیوآ زیوآ تازیهجت   تازیهجت تست   تست تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4747
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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 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دنشابیم / ) هباشم  اه  دک  ناریا   ) هرامش 0134309 یاضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006343 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DELTA یتراجت مان   W 560 ناوت  VP Power Module لدم یفارگویدراکوکا  یفارگونوس و  دنوسارتلوا  هاگتسد  دربراک   AC-DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

انیس شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   DELTA ELECTRONICS INC هدنزاس عجرم   ELECTRONICS INC
ددع 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   VACUUM CIRCUIT BREAKER یتراجت مان   A 1250 نایرج تدش   kV 36 ژاتلو  WL لدم طسوتم  راشف  الخ  روتکنژید  الاک :  مان 

دیلک رذآ  قرب  عیانص  یسدنهم 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
لاقتنا یاهیراکمه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BAODING TAYATA TRADING هدنزاس عجرم  لگنیو 3  دود  هیلخت  متسیس  لماک  زوزگا  الاک :  مان 

فتاه یروآ  نف  هعسوت  و 
تس 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RS3 لدم  V 230 ژاتلو  Hz 50 سناکرف زاف  کت  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 

نیشام تعنص  رادهار  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دنشابیم / ) هباشم  اه  دک  ناریا   ) هرامش 0134309 یاضاقت  یقرب -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 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

بونج زیختفن  قطانم  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 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک لماک زوزگا   زوزگا طسوتم -  -  طسوتم راشف   راشف الخالخ   روتکنژید   روتکنژید یفارگویدراکوکا -  -  یفارگویدراکوکا وو   یفارگونوس   یفارگونوس دنوسارتلوا   دنوسارتلوا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   AC-DCAC-DC  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع
HzHz  5050 سناکرف   سناکرف زاف   زاف کتکت   یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ لگنیو  33 - - لگنیو دود   دود هیلخت   هیلخت متسیس   متسیس

4848

شوپرد شوپرد  - - یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ شوپرد   شوپرد روتایدار - - روتایدار شوپرد   شوپرد ردنلیس - - ردنلیس شوپرد   شوپرد بویت -  -  بویت شوپرد   شوپرد ریذپزادگ -  -  ریذپزادگ شوپرد   شوپرد تالاصتا -  -  تالاصتا ملق   ملق   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یکیتسال یکیتسال هلول   هلول شوپرد   شوپرد  - - موینیمولآ موینیمولآ هلول   هلول شوپرد   شوپرد سمسم -  -  هلول   هلول شوپرد   شوپرد -- جنرب جنرب هلول   هلول

4949
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تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  فلتخم  یاه  هزادنا  رد  تالاصتا  ملق  دیرخ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003961 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریذپزادگ شوپرد  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

بویت شوپرد  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ردنلیس شوپرد  الاک :  مان 

ددع 230 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

روتایدار شوپرد  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
یهاگشیامزآ شوپرد  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 
جنرب هلول  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 
سم هلول  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 
موینیمولآ هلول  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 
یکیتسال هلول  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25133-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 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

5955104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  کینویب  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000123 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  کینویب  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
دروم  42 دادعت : 

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

هدننک نیمات  هدهعر  لمح  هنیزه  مود  هقبط  تیعمج  یرابنا  برد  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

5955142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  هخاش  12 ژویفرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000181 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
امزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  سراپ  یتراجت  مان   K.H51 لدم یهاگشیامزآ  هخاش  ژویفرس 18  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش عوجر  یتسویپ  لیاف  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینویب کینویب یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 5050

همیمض همیمض تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هخاش   هخاش 1212 ژویفرس ژویفرس ناونع : : ناونع 5151
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: 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

5955197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-10 زا یترارح  جنر  یاف  یاو  متسیس  بصن  تیلباق  اب  یتعنص  جنسامدو  تبوطر  هاگتسد  10 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب لانگتساروسنس  بصن  تیلباق  اب  هجرد  +60 ات هجرد 

1101091319000117 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   C  ° 70  + ات  C  ° 50  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 0/1 هجرد  اب  رگشیامن  ود  راد  تعاس  لدم  دحاو  ود  یاراد  یلاتیجید  جنس  تبوطر  جنسامد  الاک :  مان 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دیئامرف  لصاح  سامت  یرعاش  یاقآ  09123765548 نفلت اب  لاوس  هنوگره  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید جنس   جنس تبوطر   تبوطر جنسامد   جنسامد ناونع : : ناونع 5252
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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 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

5955204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا یتساوخرد  داوم  نیع  لماک و  نیمات  ییاناوت  تروص  رد  افطل.تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب  یتاقیقحت  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف تمیق 

1101050136000142 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان   reactions 100 ییاوقم هبعج   Agarose Gel DNA Extraction میزنآ الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/30 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  عمج  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

ددرگیم ماجنا  داوم  دات  لیوحت و  زا  دعب  هیوست 

 : 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

مالعا مالعا یتساوخرد   یتساوخرد داوم   داوم نیع   نیع وو   لماک   لماک نیمات   نیمات ییاناوت   ییاناوت تروص   تروص ردرد   افطل.تسا   افطل.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ حرش   حرش هبهب   یتاقیقحت   یتاقیقحت داوم   داوم ناونع : : ناونع
دامرف دامرف تمیق   تمیق

5353
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5955213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   . ههام هس  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  مرف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  نادمه  میقم 

1101093896000086 زاین :  هرامش 
گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia TSH-EIA-96T عون  TSH تیک الاک :  مان 
نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاجم  نادمه  میقم  یاهتکرش  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   . ههام هس  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  مرف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم هصقانم  رد  تکرش 

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: 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 مرف   مرف قبط   قبط هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5454
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس ادص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000274 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  KIMO INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   KIMO یتراجت مان   CTL 100 لدم جنسادص  هاگتسد  روتاربیلاک  دربراک  یکینورتکلا  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

موس هاگشیالاپ  ات  الاک  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  / ددرگ لاسرا  هناگادج  تروصب  تسویپ و  لیاف  قباطم  تسیاب  یم  اقیقد  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  هیولسع  رد  یبونج  سراپ 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315109-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس ادص   ادص ناونع : : ناونع 5555
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: 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 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

5955239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / HAMILTON یرتیلورکیم زیاس 10،25،100،250 ،  GC گنرس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000210 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تشادهب تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / HAMILTON یرتیلورکیم زیاس 10،25،100،250 ،  GC گنرس ددع  کی  - 

روتکاف لصا  هئارا  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل   / تسا

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: 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 تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم / / HAMILTONHAMILTON  یرتیلورکیم یرتیلورکیم ، ، 10 ،25،100 ،25010 ،25،100 ،250 زیاس   زیاس   GCGC  گنرس گنرس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 5656
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 10 (= تسویپ تاصخشم  قبط  ) یرتیل 150 ییوراد لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  2 (= تسویپ تاصخشم  قبط  ) یرتیل 300 ییوراد لاچخی 

دوش مالعا  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  تمیق 
1101004601000257 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  نسوت  هدنزاس  عجرم   TT.MR لدم وراد  یرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و تسویپ  یاه  مرف  تسویپ /) طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  اقیقد  ) ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / لخاد دیلوت  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  اضما و 

دوش تسویپامتحروتکاف  شیپ 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 (=(= تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) یرتیل یرتیل 300300 ییوراد ییوراد لاچخی   لاچخی هاگتسد   هاگتسد 1010 (=(= تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) یرتیل یرتیل 150150 ییوراد ییوراد لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع
دوش دوش مالعا   مالعا هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا نودب   نودب لکلک   تمیق   تمیق هاگتسد   هاگتسد

5757
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگنوخ وراگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000481 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  هدنزاس  عجرم  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میرک طابر  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5955273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نابیتشپ یلصا و  تینوی  ود  یاراددارگیتناس  هجرد  یامد 8-2 نسکاو  یرادهگن  .هناخدرس  یزادنا  هار  بصن.تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092106000011 زاین :  هرامش 

میرک طابر  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
.نابیتشپ یلصا و  تینوی  ود  یاراددارگیتناس  هجرد  یامد 8-2 نسکاو  یرادهگن  .هناخدرس  یزادنا  هار  بصن.تخاس و  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.نابیتشپ یلصا و  تینوی  ود  یاراددارگیتناس  هجرد  یامد 8-2 نسکاو  یرادهگن  .هناخدرس  یزادنا  هار  بصن.تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3761848563 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نادیم  زا  دعب  میرک - طابر  رهش  یادتبا  هواس - هداج  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56439990-021  ، 56426147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56423343-021 :: 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 وراگ   وراگ ناونع : : ناونع 5858

دارگیتناس دارگیتناس هجرد   هجرد 88 -- 22 یامد   یامد نسکاو   نسکاو یرادهگن   یرادهگن هناخدرس   هناخدرس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5959
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک دیرخ  تیولوا  تسا - هباشم  دک  ناریا  دیرخ -  تساوخرد  یتسویپ  هگرب  قبط 3  فیدر  دادعت 30  هب  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا

1101091290000053 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  یدابآدمحم  یفطل  هیضر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 10  هتسب  یژولویبورکیم  دربراک  راگآ  دالب  تشک  طیحم  الاک :  مان 
یدابآدمحم یفطل  هیضر  هدننک  هضرع  عجرم 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  یعوجرم  لمح و  هیارک  تسیمازلا - هسیاقم  تهج  لوصحم  دنرب  تارج و  رکذ  اب  هناماس  تسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رابنا 30  دیسر  دعب  هیوست  - تسیمازلا هاگشیامزآ  سانشراک  دات  تسیمازلا - مالقا  هیلک  تهج  دم  یآ  ربتعم  کرادم  تسا -

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

44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویبورکیم یژولویبورکیم دربراک   دربراک راگآ   راگآ دالب   دالب تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 6060
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ادهش ینامرد  یشزومآ  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 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IMED زوجم یاراد  لخاد  دیلوت  یرتیل  یلا 150   130 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت رد  رقتسم  شورف  زا  سپ  تامدخ  هدنیامن  ندوب  اراد  یقرشناجیابرذآ و  رد  دیلوت  یاهتکرش  اب  تیولوا 

1101092969000046 زاین :  هرامش 
ءادهش ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیئآ  بط  ناگشیپ  تعنص  هدنزاس  عجرم   STPS200/140 لدم ییامسالپ  درس  یوترپ  نویسازیلیرتسا  هاگتسد  الاک :  مان 
اطپص یتراجت  مان  نیئآ  بط  ناگشیپ  تعنص 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  تامازلا  تیاعر  اب  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

5167846171 یتسپ :  دک  ءادهش ،  ناتسرامیب  رهشلگ  یلگ  لئا  هداج  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33893336-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33893171-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناویرم یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد رابنا  دحاو  تهج  رگال  اتید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050386000036 زاین :  هرامش 

ناویرم یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   PDL لدم رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوراد رابنا  دحاو  تهج  رگال  اتید  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6671665737 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  تدابع -  دیهش  راولب  ناویرم -  ناتسدرک -  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34500000-087  ، 34551281-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34551280-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامسالپ ییامسالپ درس   درس یوترپ   یوترپ نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6161

ییوراد ییوراد رابنا   رابنا دحاو   دحاو تهج   تهج رگال   رگال اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6262
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سبط کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یعامتجا  نیمات  هاگشیامزآ  رزیالاناوتا  نویساربیلاک  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090810000002 زاین :  هرامش 

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791813899 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کینیلک  یلپ   - مانمگ یادهش  راولب   - نشلگ سبط   - یبونج ناسارخ  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815910-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32815914-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

5955409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تاصخشم  قبط  ( ESR READER  ) ردیر نامیدس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000182 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط امرف  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR CHEMICALS یتراجت مان   LENA لدم یهاگشیامزآ  نامیدس  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هجوت  تسویپ  لیافرد  هدش  هتساوخدراوم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات هاگشیامزآ   هاگشیامزآ رزیالانآوتا   رزیالانآوتا نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6363

(( ESR ESR READERREADER  ) ) ردیر ردیر نامیدس   نامیدس ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 163 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t353tscqcbude?user=73474&ntc=5955396
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5955396?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3qbs8r5szpk3c?user=73474&ntc=5955409
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5955409?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 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

5955443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانش بورکیم  زوس  پول  هاگتسد  ددع   1 دیرخ یهاگشیامزآ و  راد  تنگم  کالب  رتیه  ددع  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
1101093374000044 زاین :  هرامش 

جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نژون  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژون  یتراجت  مان   HPN-24 لدم یهاگشیامزآ  کالب  رتیه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسانش بورکیم  زوس  پول  هاگتسد  ددع   1 دیرخ یهاگشیامزآ و  راد  تنگم  کالب  رتیه  ددع  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

3155643569 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  ماظن  نامزاس  بنج   - جاک یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543939-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5955512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ راد   راد تنگم   تنگم کالب   کالب رتیه   رتیه ددع   ددع   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد / / یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدوش   دکدوش هعلاطم   هعلاطم دشاب   دشاب یمیم   لور   لور یانبمرب   یانبمرب دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ قبط   قبط سکپیو   سکپیو ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد

6666
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دشاب یم  لور  یانبمرب  دادعت  تسویپ  قبط  سکپیو  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000939 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ANHUI KCEPACK GROUP هدنزاس عجرم   KCEPACK یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   mm 200 زیاس یکشزپ  دربراک  تخت  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

سراپ تعنص  هکان  یدار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
لور 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ANHUI KCEPACK GROUP هدنزاس عجرم   KCEPACK یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   mm 350 زیاس یکشزپ  دربراک  تخت  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

سراپ تعنص  هکان  یدار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
لور 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ANHUI KCEPACK GROUP هدنزاس عجرم   KCEPACK یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   mm 50 زیاس یکشزپ  دربراک  تخت  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

سراپ تعنص  هکان  یدار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
لور 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ANHUI KCEPACK GROUP هدنزاس عجرم   KCEPACK یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   mm 100 زیاس یکشزپ  دربراک  تخت  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

سراپ تعنص  هکان  یدار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
لور 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ANHUI KCEPACK GROUP هدنزاس عجرم   KCEPACK یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   mm 150 زیاس یکشزپ  دربراک  تخت  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

سراپ تعنص  هکان  یدار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
لور 10 دادعت : 

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

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نادمه نایچشرف  بلق  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 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

5955530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیل تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000469 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناروانف ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KIMIA TECH یتراجت مان  یددع  یزیالاتم 50  تکاپ   FC50H لدم  mm 50 زیاس ینلیتا  یلپ  موف  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

سیدرپ
تکاپ 40000 دادعت : 

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

تسیمازلا ینف  لوئسم  هداتو  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت 

یناریا طقف  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / دشابیم ههام  تخادرپزاب 6 تدم  دشاب /   IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیل دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 6767
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5955572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هتشاذگ  امتح  تسویپ  لیاف  رد  نفلت  هرامش  روتکاف و  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  الاک  دک  )

1101092834000187 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  دربراک  لدم 62804030  هویج  پمال  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه.هدکشناد  رابنا  برد  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا راب  ءادهش -  ناتسرامیب  یارب  نوآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000373 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  بط  یتراجت  مان   OT 20 لدم  Lit 20 تیفرظ یلاتیجید  نوآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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 یاههاگتسد   یاههاگتسد دربراک   دربراک   6280403062804030 لدم   لدم هویج   هویج پمال   پمال ناونع : : ناونع 6868

ناتسرامیب ناتسرامیب یارب   یارب نوآ   نوآ ناونع : : ناونع 6969
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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 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

5955610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنیامن تروص  رد  - ددرگ صخشم  هیوست  هوحن  دنرب و  افطل  - دشابیم دات  دروم  دنرب  نیمه   - HI تپسایاس ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک دیلوت  تکرش  زا  ربتعم  همان  شورف 
1101030577000248 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
HI تپسایاس یتراجت  مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  یرطب  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  دربراک  ییاتراهچ  یاه  موینومآ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یرطب 400 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنیامن هدنیامن تروص   تروص ردرد   -- ددرگ ددرگ صخشم   صخشم هیوست   هیوست هوحن   هوحن وو   دنرب   دنرب افطل   افطل -- دشابیم دشابیم دات   دات دروم   دروم دنرب   دنرب نیمه   نیمه  - - HIHI تپسایاس   تپسایاس ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
هدننک هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش زازا   ربتعم   ربتعم همان   همان شورف   شورف

7070
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت یمرها 5  تنگم  تفیل  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469001010 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییالهش شرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   2MAG MAGNETIC MOTION یتراجت مان   2MAG-MIX1 لدم یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنگم وکپاپ  دنرب  احیجرت  /// نت یمرها 5  تنگم  تفیل  هاگتسدکی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یط 20 مالقا  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  باسح  هیوست  // دیامن هئارا  ار  تیلاعف  عوضوم  تادنتسم  کرادم و  یتسیاب  هدنشورف  تکرش  یوس  زا  تساوخرد  تروص  رد 

09153726919 یرقاب : ینف سانشراک  /09366548739: دیرخ سانشراک  / یراک زور 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5955878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت   55 یمرها   یمرها تنگم   تنگم تفیل   تفیل هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 7171

جنسزاگ جنسزاگ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک تیک   تیک ناونع : : ناونع 7272
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5955881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنشابیم هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قبط   NP روسرپمک ردولنا  دول و  تاعطق  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000136 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسزوخ  نازروراک  عولط  هدنزاس  عجرم   TAPER LOCK BUSH یتراجت مان  یتعنص  لاژویفیرتناس  پمپ  دربراک   FEN 009-1008 لدم شوب  الاک :  مان 

ناتسزوخ نازروراک  عولط  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
اوه روآون  هدننک  هضرع  عجرم   BOGE یتراجت مان   SRM 320 لدم ینوتسیپ  اوه  روسرپمک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هواک یتعنص  یاهلاغذ  هدننک  هضرع  عجرم   SEALING RING یتراجت مان   mm 170 زیاس روسرپمک  دربراک   SGL پاپوس گنیر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ممتم نومزآ  هدننک  هضرع  عجرم   PHONIX GERMANY هدنزاس عجرم   SIGHT GLASS لدم یا  هشیش  جنس  حطس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   wire ring تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   stem 416SS P 4135 type 26EA11-170 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   stem3 monel P 4135 type 26EA10-120/M2 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   seal ring for cameron type U تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهع  هب  راک  نایاپ  ات  عورش  زا  یضاقتم ) رابنا  ) دصقم ات  ( هدنشورف ) ادبم زا  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قبط  اقیقد 

دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  هدش  مالعا  مالقا  ینف  تاصخشم  هئارا ی 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NPNP  روسرپمک روسرپمک ردولنا   ردولنا وو   ردول   ردول تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

80KAV رزیالباتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094448000099 زاین :  هرامش 
ناویرم یلعوب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم موادم  اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MEGAMODE یتراجت مان   KVA 80 ناوت  ARIO لدم یروتوم  وورس  زاف  هس  رزیالیباتسا  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  موادم  اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدنزاس 

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

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصنو تفایدزادعب  تخادرپ  تسازاین  دروم  یدیلوتای  یگدنیامن  تامازلاو  تکرشدمیارد  تبث  تسا  دات  دروم  تیفیکابو  یناریادنرب  طقف و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
) زکرم رابنا  برد  مه  لیوحتو  هاگتسد 

6671743115 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34593862-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34593866-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

8080 KAVKAV  رزیالباتسا رزیالباتسا ناونع : : ناونع 7474
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5955955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نوخ  ادها  بسچرب  پاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004232000069 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  نوخ  ادها  بسچرب  پاچ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  6,000 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراج لاس  نایاپ  ات  یتخادرپ  دامن ،  یرازگراب  هناماسرد  اردوخ  کرادم  ریاس  یداهنشیپ و  تمیق  روتکاف  دنوش  دایز  ای  مک  تسا  نکمم  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبیرغ 09177414797 یاقآ  تاکرادت  لوئسم  نفلتو  دشاب  یم 

7591443349 یتسپ :  دک  نوخادها ،  -خ  یرهطم دیهش  راولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223810-074  ، 33229110-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221100-074 :: 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   181181 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نوخ نوخ ادها   ادها بسچرب   بسچرب پاچ   پاچ ناونع : : ناونع 7575
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل کی  دصرد  نیداتب 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000293 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رصنع یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOLBEDIN یتراجت مان   ml 1000 ینلیتا یلپ  یطوق  دصرد  عیام 10 نیداتب  نیادویآ  نودیووپ  الاک :  مان 

میرم
یطوق 600 دادعت : 

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

.یراک زور  تخادرپ 45  .دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  لخاد و  دیلوت  امازلا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: 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

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  - تسویپ تسیل  قبط  عونتم  یاهزیاسرد  Wilma Nc نولاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000899 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ایرآ بلق  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   WILMA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SC لدم  2/75x15 mm زیاس قورع  بلق و  نلاب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ  - تسویپ تسیل  قبط  عونتم  یاهزیاسرد  Wilma Nc نولاب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: 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

یرتیل یرتیل کیکی   دصرد   دصرد   1010 نیداتب   نیداتب ناونع : : ناونع 7676

دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط عونتم   عونتم یاهزیاسرد   یاهزیاسرد Wilma NcWilma Nc نولاب نولاب ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب 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

5953989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یفرصم  گنرس  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنرساوآ ای  دمیرت  دنرب 

 ( هکیت هس  )
1101090020000124 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 20 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 4200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 10 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 24000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 5 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 60000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

3MED یتراجت مان  یددع  هتسب 10   ml 3 یقیرزت فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 
هتسب 60000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک....هزور تخادرپ 45  دشابیم  ددع  60000 یس یس  گنرس 3 ......دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هیارک  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوشیم فذح  مالعتسا  زا  تمیق  مالعا  تروص  رددشابیم  گنرساوآ  ای  دمیرت  طقف  گنرس  دنرب...تسا  هدش  تساوخ  رد  هکیت  هس  ون ع  زا  اه  گنرس 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هکیت هکیت هسهس    ) ) گنرساوآ گنرساوآ ایای   دمیرت   دمیرت دنرب   دنرب ناتسرامیب   ناتسرامیب یفرصم   یفرصم گنرس   گنرس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 7878
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5953998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ لتاب  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000471 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 8  هتسب   cc 2000 تیفرظ یکشزپ  لتاب  تسچ  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 150 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  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 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوف دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000417 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  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 : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب یربراب  هنیزه  تسا  ههام  هس  باسح  هیوست  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشمالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یراذگراب  هناماسرد   irc دکاب روتکاف  شیپ  افطل  ) دشاب یم  هدنشورف 

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: 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 لتاب   لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 7979

یلوف یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8080
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  دک  ناریا  قبط  بلق  یحارج  سوپاتخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000123 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سوت نیشرپ  دمورتکلا  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   ELECTROMED لدم لیرتسا  زاب  بلق  یحارج  سوپاتخا  یبلق  هراوید  هدننک  تیبثت  الاک :  مان 

سوت نیشرپ  دمورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم رابنا  برد  لیوحت  دشاب و  یم  هلاسکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  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 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشارت هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000415 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک 311007510 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اپوس  دنرب  امتح   ( دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  ) تسا ههام  هس 

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: 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

هدش هدش مالعا   مالعا دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط بلق   بلق یحارج   یحارج سوپاتخا   سوپاتخا ناونع : : ناونع 8181

هشارت هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 8282
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت 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

5954020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج 1200 6.5 .تفج 1000 8.5 .تفج 1600 8 .تفج کیسکوتریغ 7.5 3600 ردوپ  نودب  یحارج  یاهشکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000244 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 7/5 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 3600 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 8 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 1600 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 8/5 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 1000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 6/5 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 1200 دادعت : 

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

تکرش.هباشمدکناریا.تفج 1200 6.5 .تفج .تفج 8.5 1000 1600 8 .تفج کیسکوتریغ 7.5 3600 ردوپ  نودب  یحارج  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلاصا بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.ههام 3 هیوست.هدنشورف هدهعرب  لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو

نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 ..دشابامتحالاک

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: 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

تفج تفج 12001200   6 .56.5 .تفج .تفج 10001000   8 .58.5 .تفج .تفج 16001600   88 .تفج .تفج 36003600   7.57.5 کیسکوتریغ   کیسکوتریغ ردوپ   ردوپ نودب   نودب یحارج   یحارج یاهشکتسد   یاهشکتسد ناونع : : ناونع 8383
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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

5954021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تایوتحم  قبط  لماک  تس  اب  یفارگویژنآ  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000327 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ بط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  کپ  یو  هتسب  لدم 8  فرصم  رابکی  لیرتسا  یفارگویژنآ  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمازلا  irc دک جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

دشاب یم  تسویپب  تس  تایوتحم 

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

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 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

5954026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپزاب 2  تسویپ - هب  هعجارم  یهاگشیامزآ - مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000362 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   T3 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک 
هتسب 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

تسویپ تسویپ تایوتحم   تایوتحم قبط   قبط لماک   لماک تستس   اباب   یفارگویژنآ   یفارگویژنآ گپگپ   ناونع : : ناونع 8484

ههام ههام   22 تخادرپزاب   تخادرپزاب تسویپ - - تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8585

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 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاطبا رادیرخ  مالعتسا  زا  جراخ  یراذگ  تمیق  هنوگره  ) تسویپ مالعتسا  قبط  هنانز  دیفس  یکشم و  هتسب  ولج  یمرچ  لدنص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگیم

1101094897002429 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   UNIQUE CO هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   UNIQUE یتراجت مان  یبط  هنشاپ  لدم  زیاس 41-36   PVC سنج هنانز  لدنص  الاک :  مان 
دنورا لحاس  ارضخ  یناگرزاب  هدننک 

نتراک 190 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

اهیدرم ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نیهاش  یتراجت  مان  یتفج  نتراک 12  زیاس 46-36  یعیبط  مرچ  سنج  یبط  لدنص  الاک :  مان 
تفج 190 دادعت : 

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

تمیق ییاسانش و  هناماس  تاعلطا  یسررب  قیرطزا  هطساو  ناگدنشورف  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هدنشورف  طسوت  تسیابیم  یدیلوت  تادنتسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  هتفریذپ  تروص  یراذگ 

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

82032165-021  ، 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

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط هنانز   هنانز دیفس   دیفس وو   یکشم   یکشم هتسب   هتسب ولج   ولج یمرچ   یمرچ لدنص   لدنص ناونع : : ناونع 8686

رادفاک رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رادفاک هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000264 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 78 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 5/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 7  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 7/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 360 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 8  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 8/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

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

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

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

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

34521518-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10 زیاس سکتال  هارود  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002472 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  هار  ود  یلوف  یژولورا  دنوس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوتالاک.دوش  تسویپروتکاف  شیپ   .. یرابتعادیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10 یروتسیب 20 .  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000493 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 20 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 3000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  هباشم /  دک  ناریا  ههام /  هیوست 6  .تسا / یمازلا  IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: 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

1010 زیاس زیاس سکتال   سکتال هارود   هارود یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8888

1010  .  . 2 020 یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 8989
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یرنورک 5*20 20  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یرنورک 5*5*20 20  نلاب 

1201030292002628 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ددع یرنورک 5*20 20  نلاب  - 
ددع یرنورک 5*5*20 20  نلاب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 020   2 020 ** 55 ** 55 یرنورک   یرنورک نلاب   نلاب ددع   ددع   2 020   2 020 ** 55 یرنورک   یرنورک نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 9090
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

12 زیاس سکتال  هارود  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002473 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  هار  ود  یلوف  یژولورا  دنوس  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوتالاک.دوش  تسویپروتکاف  شیپ   .. یرابتعادیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1212 زیاس زیاس سکتال   سکتال هارود   هارود یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9191
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 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

5954060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یس 18000  یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یس 10000  یس  گنرس 5 
ددع یس 30000  یس  گنرس 2 

دشابیم هباشم  دکناریا 
1101005896000027 زاین :  هرامش 

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 58000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع یس 18000  یس  گنرس 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یس 10000  یس  گنرس 5 
ددع یس 30000  یس  گنرس 2 

دشابیم هباشم  دکناریا 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   3000030000 یسیس   یسیس     22 گنرس   گنرس ددع   ددع   1000010000 یسیس   یسیس     55 گنرس   گنرس ددع   ددع   1800018000 یسیس   یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 9292
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  7 30*7 دیتوراک تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دیتوراک 7*40 7  تنتسا 

1201030292002626 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ددع  7 30*7 دیتوراک تنتسا  - 
ددع دیتوراک 7*40 7  تنتسا 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   77  4040 ** دیتوراک  77 دیتوراک تنتسا   تنتسا ددع   ددع   77  3030 ** 77 دیتوراک دیتوراک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 163 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d79hu3fh2g3dz?user=73474&ntc=5954062
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5954062?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع   5 30*9 دیتوراک تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  3 40*9 دیتوراک تنتسا 

1201030292002627 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ددع   5 30*9 دیتوراک تنتسا  - 
ددع  3 40*9 دیتوراک تنتسا 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   33  4040 ** 99 دیتوراک دیتوراک تنتسا   تنتسا ددع   ددع   55   3030 ** 99 دیتوراک دیتوراک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 9494
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

5954070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  رامیب  مخز  نامسناپ  لوکوردیه  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

1101095112000636 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نایسابع دیشر  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 200   6x12 cm زیاس یکشزپ  بسچ  نودب  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب راب  هنیزه  زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  رامیب  مخز  نامسناپ  لوکوردیه  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: 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

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یمازلا   یمازلا دمیا   دمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رامیب   رامیب مخز   مخز نامسناپ   نامسناپ لوکوردیه   لوکوردیه بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه

9595
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع 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 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

5954073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1120DDD-LL دک کنیلدم 

1101030329000672 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

1120DDD-LL دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

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

لک هرادا  زوجم  اب  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: 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

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک 50 هباشمدک -  ناریا   - امرخ یدنب  هتسب  هرامش 157  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   g 800 نتراک یتفاضم  امرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000429 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
امرخ یدنب  هتسب  هرامش 157  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   g 800 نتراک یتفاضم  امرخ  الاک :  مان 

نتراک 50 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشگروش سدنهم  09151502242 سامت ناتسرامیب -  رابنا  لیوحت  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   - ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیلدم کنیلدم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   ABBOTT VASCULARABBOTT VASCULAR یتراجت   یتراجت مان   مان   Xience AlpineXience Alpine لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ یرنورک   یرنورک ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع
11201 120 DDD-LLDDD-LL دکدک  

9696

مرگولیک مرگولیک 5050 هباشمدک -  -  هباشمدک ناریا   ناریا  - - امرخ امرخ یدنب   یدنب هتسب   هتسب هرامش  157157   هرامش ینواعت   ینواعت هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   gg  800800 نتراک   نتراک یتفاضم   یتفاضم امرخ   امرخ ناونع : : ناونع 9797
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ****** روخریاودیاگ  ****** گنس جورخ  تکسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002471 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نوتلآ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTW هدنزاس عجرم   MTW یتراجت مان  لدم 215   cm 215 زیاس یکشزپ  فرصم  رابکی  موتورتکنفسا  الاک :  مان 
نایسراپ ناراک 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ****** روخریاودیاگ  ****** گنس جورخ  تکسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

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

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000468 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   SA لدم یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

هتسب 10000 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

روخریاودیاگ روخریاودیاگ گنس   - - گنس جورخ   جورخ تکسب   تکسب ناونع : : ناونع 9898

مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 9999
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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 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

5954120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   wolf کرام پوکسورتروی  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000703 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط   wolf کرام پوکسورتروی  زنل  - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سمش 09101772738 سدنهم  مناخ  ینف  سانشراک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف لاسرا  زا  سپ  هام  تخادرپ 1 

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

53314017-071  ، 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

پوکسورتروی پوکسورتروی زنل   زنل ناونع : : ناونع 100100
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5954127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زا  هیدات  یاراد  یراکمه  نیلوا  تروص  رد  تازیهجت  لک  هرادا  تامازلا  مامت  یاراد  لمع  قاتا  تهج  ینولیان  شفک  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 23922218- دشاب

1101099414000060 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  ینوفلس  هتسب  لیرتسا  یاه  طیحم  لمع و  قاتا  دربراک  فرصمرابکی  ینولیان  شفک  رواک  الاک :  مان 
ددع 20000 دادعت : 

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

- دشاب زکرم  زا  هیدات  یاراد  یراکمه  نیلوا  تروص  رد  تازیهجت  لک  هرادا  تامازلا  مامت  یاراد  لمع  قاتا  تهج  ینولیان  شفک  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 23922218

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: 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

لمع لمع قاتا   قاتا تهج   تهج ینولیان   ینولیان شفک   شفک رواک   رواک ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

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

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

5954158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات هب  طونم  دیرخ  ) تفج  10000 دنلب خیرات  بسانم  تیفیک  اب  زیاس 7  یددع  نتراک 100  ردوپ  مک  یلومعم  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یلاسرا  هنومن 

1101091162000074 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نوتسیب هعسوت  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   PERFECT یتراجت مان  زیاس 7  یددع  نتراک 100  ردوپ  مک  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 10000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات لاس  لقادح 2  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشاب  الاک  تلاصا  هسانش  یاراد  تسیابیمالاک  .دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  ههام  تخادرپ 1  - دشاب هتشاد  ءاضقنا 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات هبهب   طونم   طونم دیرخ   دیرخ )) تفج تفج   1000010000 دنلب دنلب خیرات   خیرات بسانم   بسانم تیفیک   تیفیک اباب   زیاس  77   زیاس یددع   یددع   100100 نتراک   نتراک ردوپ   ردوپ مکمک   یلومعم   یلومعم یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   یلاسرا   یلاسرا هنومن   هنومن

102102
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالن دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000473 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 12000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

نوتالن نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 103103
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ناتسچولب ناتسیس و  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( رکیت تون   ) دنمشوه راگن  هتسجرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003724000117 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوتکپ هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هتسجرب  یتراجت  مان  راگن 3  هتسجرب  لدم  لیرب  یسمل  رگشیامن  الاک :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعنص تیلاعف  یهاوگ   - دوش صخشم  یداهنشیپ  یالاک  دنرب  دوش -  داهنشیپ  یناریا  یالاک  ددرگ .  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دوش -  یراذگراب  رازفا  مرن  یرادرب  هرهب  هناورپ  تمص و  ترازو  زا 

9817679617 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  رهشمرخ و  راولب  عطاقت  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441080-054  ، 33449291-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449890-054 :: 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

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کال نیراپه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000472 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  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 50000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

 ( ( رکیت رکیت تون   تون  ) ) دنمشوه دنمشوه راگن   راگن هتسجرب   هتسجرب ناونع : : ناونع 104104

کالکال نیراپه   نیراپه ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5954196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بط افص  دوبهب - ناهاپس  دنرب  ( یمرگ  ینولیان 500  هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ نیرز  -

1101090899000346 زاین :  هرامش 
درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  ات  لاسرا  هنیزه  ههام - تخادرپ 5  دمیا -  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: 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

بطبط افص   افص دوبهب - - دوبهب ناهاپس   ناهاپس دنرب   ( ( دنرب یمرگ   یمرگ   500500 ینولیان   ینولیان هتسب   هتسب   1010 x10  cmx10  cm  زیاس زیاس   2 020 هرمن   هرمن خنخن   اباب   الال     88 هداس   هداس لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
زاگ زاگ نیرز   نیرز --

106106
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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 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

5954215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 200  یسوط  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000142 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 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 200  یسوط  تکویژنآ   :: 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

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسوگ واگ و  زولسورب  نویسانیسکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004011000088 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسوگ واگ و  زولسورب  نویسانیسکاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722307-024  ، 33772401-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772075-024 :: 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   2 00200 دادعت   دادعت یسوط   یسوط تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 107107

هلاسوگ هلاسوگ وو   واگ   واگ زولسورب   زولسورب نویسانیسکاو   نویسانیسکاو ناونع : : ناونع 108108
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5954231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000294 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   3x38 mm زیاس  H7493941238300 دک تیلا  سومورپ  ییوراد  یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 

دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 148 دادعت : 

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

تروص هب  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  افطل  دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تبث و  دمیا  تیاس  رد  امازلا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یراک زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  امازلا  روتکاف  شیپ  عومجم و 

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: 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

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

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

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

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

5954237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یدپوترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000123 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  یدپوترا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تس ددع -   10 دادعت : 

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

دریگ یم  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 109109

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یدپوترا   یدپوترا ناونع : : ناونع 1101 10
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع 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 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

5954248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Artimes SC یلومعم یرنورک  یقورع  یبلق  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسالپویژنآ  Apollo NC یرنورک یقورع  یبلق  نلاب 

1101030329000675 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   1/5x15 mm زیاس لدم 801-1515  یتسالپویژنآ   Artimes SC یلومعم یرنورک  یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 
یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BROSMED MEDICAL

ددع 110 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   2/75x10 mm زیاس لدم 802-2710  یتسالپویژنآ   Apollo NC یرنورک یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 
یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL

ددع 115 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ودره زا  فلتخم  یاهزیاسو  دادعت  رد  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنربرهزا تساوخرد  تسیل  دادعتهب  زیاس 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: 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

یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ   Apollo NCApollo NC  یرنورک یرنورک یقورع   یقورع یبلق   یبلق نلاب   نلاب   Artimes SCArtimes SC  یلومعم یلومعم یرنورک   یرنورک یقورع   یقورع یبلق   یبلق نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاو دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000597 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   in 0.014 زیاس  IS616GB0616ITI دک یقورع  یبلق  سروه  کرو  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
زیراک هاگپ  تمالس 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ  کرادم  تسین  دات  دروم  رخا  لدم  هس  دراد  تسویپ  تساوخرد  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش بنیز  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینج دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000060 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نابیبط یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CRYOTOP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  نینج  دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  الاک :  مان 

ایرآ
هبعج 300 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   .... هدنشورف اب  لمح  ... یروف  تخادرپ   .. وزاتاتیک دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: 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

ریاو ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 1121 12

نینج نینج دامجنا   دامجنا لیرتسا   لیرتسا یکیتسالپ   یکیتسالپ ورتسا   ورتسا ناونع : : ناونع 113113
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بارس ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  تشادهب 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 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

5954294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  لمح  هنیزه  ربمان  چب  دمیاروتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  ددع  50000 لاسگرزبراد شک  یحارج  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود هیوست  یکشزپ  تازیهجت  سانشراکداتاب 

1101093617000243 زاین :  هرامش 
بارس هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 50   T013 لدم راد  شک  فرصم  رابکی  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 
ناریا

هتسب 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت سانشراکداتاب  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  ربمان  چب  دمیاروتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  ددع  50000 لاسگرزبراد شک  یحارج  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود هیوست  یکشزپ 

5471854575 یتسپ :  دک  یلامش ،  یرهطم  نابایخ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222704-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222704-041 :: 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

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع لمح   لمح هنیزه   هنیزه ربمان   ربمان چبچب   دمیاروتکاف   دمیاروتکاف تاموزلم   تاموزلم هیلک   هیلک ندوباراد   ندوباراد ددع   ددع 5000050000 لاسگرزبراد لاسگرزبراد شکشک   یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع
ههامود ههامود هیوست   هیوست یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت سانشراکداتاب   سانشراکداتاب

114114
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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 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاح دنوس  یشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000624 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   AC5304 دک  F 4 زیاس یژولورا  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/30 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

بلاح بلاح دنوس   دنوس یشزومآ   یشزومآ ناونع : : ناونع 115115
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دنرم یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت کاخ 2000  نودب  صلاخ  ایرد  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000136 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنگنا تمالس  لامج  هدننک  هضرع  عجرم  ایرد  ساملا  یتراجت  مان   kg 1/200 هسیک یعیبط  ییایرد  کمن  الاک :  مان 

هسیک 2000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ندش  لیمکت  زا  دعب  اهب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: 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

بارس ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  تشادهب 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 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

5954432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود هیوست  تدمدنلباضقنا  خیرات  تلاصادکدمیا  روتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  دیفس  کپوت  هبنپدشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف 09149318488 هدهع  لمح  هنیزه 

1101093617000242 زاین :  هرامش 
بارس هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایار  g 100 ینولیان هتسب  یشیارآ  دیفس  کپوت  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 5000 دادعت : 

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

هدهع لمح  هنیزه  ههامود  هیوست  تدمدنلباضقنا  خیرات  تلاصادکدمیا  روتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  دیفس  کپوت  هبنپدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف 09149318488

5471854575 یتسپ :  دک  یلامش ،  یرهطم  نابایخ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222704-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222704-041 :: 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

نتنت   20002000 کاخ   کاخ نودب   نودب صلاخ   صلاخ ایرد   ایرد کمن   کمن ناونع : : ناونع 1161 16

یشیارآ یشیارآ دیفس   دیفس کپوت   کپوت هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 1171 17
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زاریش بنیز  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسناک خرچ 10  رواک و  هارمه  هب  لصا   MVE یرتیل نینج 47  یرادهگن  تزا  کنات  هباشم .  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000059 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نیورآ  انیس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ml 25 تیفرظ  FB-100.1 لدم تزا  کنات  رد  یداینب  یاه  لولس  یرادهگن  هسیک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هزور  تخادرپ 14   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: 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

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشم  قبط  ناسراوه  نکمرگ  شیپ  لیوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000837 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

نمس کاپ  ییاوقم  هبعج  روج  زیاس  یمشپ  هیلک  نک  مرگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

دشاب یم  لاس  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MVEMVE  یرتیل یرتیل نینج  4747   نینج یرادهگن   یرادهگن تزا   تزا کنات   کنات ناونع : : ناونع 118118

نمس نمس کاپ   کاپ ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج روج   روج زیاس   زیاس یمشپ   یمشپ هیلک   هیلک نکنک   مرگ   مرگ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

work station تیلباق اب  تلبت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000101 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
( لاتیجید هب  گولانآ  لباترپ  یژولویدار  هاگتسد  لیدبت  ) تسویپ رد  لماک  حرش  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشابیم و  نیمخ  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( irc دک اب  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  -2

دشاب یم  یدقن  تخادر  -3
دشاب  IMED رد قوف  مالقا  یارب  هدش  تبث  یگدنیامن  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  -4

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46332219-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: 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

لاتیجید لاتیجید هبهب   گولانآ   گولانآ لباترپ   لباترپ یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد لیدبت   لیدبت ---- work  s tationwork  s tation تیلباق   تیلباق اباب   تلبت   تلبت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب زاگ  سکیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000667 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گرزب گرزب  سکیب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  17 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب گرزب زاگ   زاگ سکیب   سکیب ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم شارب  رظن  دروم  یالاک  .شارب  یژولوتیاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  .دش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002476 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناراک نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTW هدنزاس عجرم   MTW یتراجت مان  لدم 460   in 0/035 زیاس یشراوگ  فرصم  رابکی  ریاودیاگ  الاک :  مان 
نایسراپ

ددع 10 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم شارب  رظن  دروم  یالاک  .شارب  یژولوتیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  .دش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

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

شارب شارب یژولوتیاس   یژولوتیاس ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدعم یشراوگ  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000474 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  اون  دوبهب و  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  زیاس 8  هدعم  یشراوگ  دنوس  الاک :  مان 

هتسب 1200 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  اون  دوبهب و  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  زیاس 10  هدعم  یشراوگ  دنوس  الاک :  مان 
هتسب 1200 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  اون  دوبهب و  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  زیاس 12  هدعم  یشراوگ  دنوس  الاک :  مان 

هتسب 1200 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

هدعم هدعم یشراوگ   یشراوگ دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 123123
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا طبار  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000475 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اناداپسا بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 150 زیاس لیرتساریغ  فرصمرابکی  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 

ددع 8000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد فیان 3/2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000668 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هجرد فیان 3/2 - 

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

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

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا طبار   طبار هلول   هلول ناونع : : ناونع 124124

هجرد هجرد 3/23/2 فیان   فیان ناونع : : ناونع 125125
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5954621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SECA هدنزاس عجرم   SECA یتراجت مان  لدم 769   kg 150 تیفرظ رامیب  نزو  دق و  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000066 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ما نا  یب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SECA هدنزاس عجرم   SECA یتراجت مان  لدم 703   kg 150 تیفرظ رامیب  لاتیجید  هداتسیا  یوزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن 09131265606 تعنص  نامردو  تشادهب  نامزاس  یکشزپ  یسدنهم  طسوت  دات   ....... یلام روما  لاور  قبط  زور  ات 40  تخادرپ 35   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SECASECA  یتراجت یتراجت مان   مان لدم  703703   لدم   kgkg  150150 تیفرظ   تیفرظ رامیب   رامیب لاتیجید   لاتیجید هداتسیا   هداتسیا یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 126126
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک نازیم 300  هب  یماد  کیتویب  یرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط 

1101001014000365 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BIOCHEM هدنزاس عجرم  سومونکت  یتراجت  مان   kg 20 ینلیتا یلپ  هیال  هس  هسیک  ردوپ  یماد  کیتویب  یرپ  الاک :  مان 
تلم یناگرزاب 

هسیک 300 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا مرف  نیا  ندرک  رپ  یراذگ  تمیق  کالم  دشاب و  یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط مرگولیک   مرگولیک   300300 نازیم   نازیم هبهب   یماد   یماد کیتویب   کیتویب یرپ   یرپ ناونع : : ناونع 127127
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  لاریپسا  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000377 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 7/5  یشوهیب  دربراک  لاریپسا  رادرنف  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 7  یشوهیب  دربراک  لاریپسا  رادرنف  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

مود مود راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب لاریپسا   لاریپسا هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 128128
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000378 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 2  زیاس 4   PVC سنج فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

مود مود راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 129129
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Ro هاگتسد کمن  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  نت  دشاب 10 یم  هباشم  دک 

1101030292000841 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

نتسواه هدننک  هضرع  عجرم  نتسواه  یتراجت  مان   kg 25 هسیک بآ  هیفصت  دربراک  یتعنص  کمن  صرق  ریگ  یتخس  الاک :  مان 
هسیک 10 دادعت : 

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

دشاب یم  لاس  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   نتنت   1010 دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک     RoRo هاگتسد هاگتسد کمن   کمن صرق   صرق ناونع : : ناونع 130130
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد خیرات  دراد  تنامض  درادناتسا  یلصا  ددع  دادعت 900 هدش  تیوقت  ولجو  تنیمل  نیتسآ  هداس  لیرتسا  ریغ  یحارج  کت  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000531 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیرفآ رهم  شخپ  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  دنوامد  نیرفآ  رهم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  کت  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

دنوامد
ددع 900 دادعت : 

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

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

راد راد خیرات   خیرات دراد   دراد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا ددع   ددع 900900 دادعت   دادعت هدش   هدش تیوقت   تیوقت ولجو   ولجو تنیمل   تنیمل نیتسآ   نیتسآ هداس   هداس لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ یحارج   یحارج کتکت   ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 131131
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم زاین  دروم  ضرعراب 160 لاگرت  هچراپرتم  2500  ) دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091057000443 زاین :  هرامش 

دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیهاش  بط  ایدم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یلور  هتسب 1   cm 160 ضرع  m 40 لوط رواژ  لدم  بآ  دض  لاگرت  یناتسرامیب  هچراپ  الاک :  مان 

نیهاش بط  ایدم  هدننک 
لور 62 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتدروم هباشمدکناریا.تسا  ناتسرامیبرابنا  بردات  هدنشورف  هدهع  هبراب  لمح.دشابیم  زاین  دروم  ضرعراب 160 لاگرت  هچراپرتم  2500  ) دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیداه 091591845788 .دنشاب یموب  افرص.دشابیم  ههام  9 دنس میظنتزادعب  تخادرپ  تلهم..تسا 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

531409-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم زاین   زاین دروم   دروم 160160 ضرعراب   ضرعراب لاگرت   لاگرت هچراپرتم   هچراپرتم 25002500  ) ) دادعت دادعت ناونع : : ناونع 132132
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  درونجب  تشادهب  زکرم  یکشزپنادند  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002748 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یکشزپ  یبوچ  گنالسبآ  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  تشادهب  زکرم  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09151884616 یربنق مناخ  - دشاب تشادهب  زکرم  سانشراک  دات  دروم  ودشاب  رود  یاضقنا  خیرات  مزال  یاهدرادناتسا  تیفیک و  یاراد  مالقا 

دریگ یم  تروص  رابتعا  نیمات  زا  دعب  یتخادرپ 

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

32227445-058  ، 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم درونجب   درونجب تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یکشزپنادند   یکشزپنادند زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 133133
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300  یجنران  یوریا   / ددع دادعت 200  یبآ  یوریا   / ددع دادعت 200  زبس  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000800 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 0  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

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

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

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

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

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   300300 دادعت   دادعت یجنران   یجنران یوریا   یوریا  / / ددع ددع   2 00200 دادعت   دادعت یبآ   یبآ یوریا   یوریا  / / ددع ددع   2 00200 دادعت   دادعت زبس   زبس یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 134134
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس راب  ءادهش -  ناتسرامیب  یارب  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000375 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 7000 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

موس موس راب   راب ءادهش -  -  ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 135135
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5954767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط...وریغوددع  دیپر 108  دنار  لیرکیو 5/0  خن  -216 دادعت نزوس 30  دیپر  دنار  لیرکیو 0  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000574 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
0x40 mm زیاس  W9977 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  دیپر  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط...وریغوددع  دیپر 108  دنار  لیرکیو 5/0  خن   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 9  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 3  یدقن  ریغ 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط...وریغوددع   قبط...وریغوددع   108108 دیپر   دیپر دنار   دنار   5/05/0 لیرکیو   لیرکیو خنخن   -- 2 162 16 دادعت دادعت   3030 نزوس   نزوس دیپر   دیپر دنار   دنار   00 لیرکیو   لیرکیو خنخن   ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  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 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

5954768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 hy13000 رایاوه زاس  نژیسکا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همست

اوه رتلیف 
روتارپس تنملا 

رتیل نغور 80 
نغوررتلیف

هفرطکیریش
ولو کچ 

نغوررگنایامن
1101093780000162 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   HYO2-10 لدم یناتسرامیب  زاس  نژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 hy13000 رایاوه زاس  نژیسکا  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همست

اوه رتلیف 
روتارپس تنملا 

رتیل نغور 80 
نغوررتلیف

هفرطکیریش
ولو کچ 

نغوررگنایامن

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5000  پویت  نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000799 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
ناجیلد بط  نیگنر  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 200   cm 110 فرصمرابکی نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

نتراک 5000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

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

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

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   50005000 دادعت   دادعت پویت   پویت نشنتسکا   نشنتسکا ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  هخاش  هس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000372 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  زیاس 24   ml 30 مجح اب  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  زیاس 22   ml 30 مجح اب  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

مود مود راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب هخاش   هخاش هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5954814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000477 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 30000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

یبآ یبآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 140140
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاررقم / ددع 3 وددع 15 وددع بیترت 15 هب  / لافطا هار  هس  نیال  یو  یس  / لاسگرزب هار  هس  نیالیو  یس  / لاسگرزب هارود  نودلاش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  / تسیمازلا دمیا 

1101090544000459 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

عوجرم تروصنیا  ریغرد  هارمه  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  بردات  لمح  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: 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

تاررقم تاررقم // ددع ددع 33 وددع وددع 1515 وددع وددع 1515 بیترت   بیترت هبهب   // لافطا لافطا هار   هار هسهس   نیال   نیال یویو   یسیس   // لاسگرزب لاسگرزب هار   هار هسهس   نیالیو   نیالیو یسیس   // لاسگرزب لاسگرزب هارود   هارود نودلاش   نودلاش ناونع : : ناونع
هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا زازا   // تسیمازلا تسیمازلا دمیا   دمیا

141141

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

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

زا 163 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p2g3g5x3u593e?user=73474&ntc=5954821
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5954821?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا مامت  رتمالوگاوک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000102 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتاموتا مامت  رتمالوگاوک  هاگتسد  - 

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

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

تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشابیم و  نیمخ  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( irc دک هارمهب  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  -2

دشاب یم  یدقن  تروصب  تخادرپ  -3
دشاب  IMED رد تبث  یگدنیامن  یاراد  قوف  مالقا  یارب  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  -4

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46332219-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت رتمالوگاوک   رتمالوگاوک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 142142
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مرهج 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 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

5954876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 600  تسد )  ) یناقوف مادنا  لتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 600  دنلب  یناتحت  مادنا  لتا 
1201060023000738 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایرداهب 09177927515 یاقآ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
زاین یلک  حرش  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: 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

دنلب دنلب یناتحت   یناتحت مادنا   مادنا لتآ   لتآ تسد ) ) -- -- تسد  ) ) یناقوف یناقوف مادنا   مادنا لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 143143
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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 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  تخادرپ  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( CLIP  ) هرامش 0140187 هب  تخاس  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرابتعا 

1101093985006351 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   SL45006CA دک یکشزپ   S Lock Micro Adj II Clip On Angling 10 هدننک لفق  رازبا  الاک :  مان 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   THOMPSON

ددع 1000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   SL45006CAR دک یکشزپ   S Lock Micro Adj II Clip On Angling 15 هدننک لفق  رازبا  الاک :  مان 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   THOMPSON

ددع 1000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

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

34148796-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ   S  Lock  Micro Adj I I  Clip On Angling 10S  Lock  Micro Adj I I  Clip On Angling 10 هدننک   هدننک لفق   لفق رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 144144
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5954884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  ...وریغو   20 دادعت لازان 6/5  یوریا  -20 دادعت لازان 6  یوریا  -20 دادعت لازان 5/5  یوریا  -20 دادعت لازان 5  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091794000575 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ...وریغو   20 دادعت لازان 6/5  یوریا   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 7  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 3 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناویرم یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ رد  حرش  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050386000037 زاین :  هرامش 

ناویرم یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
زورهب زیهجت  هنیجنگ  هدننک  هضرع  عجرم   COXO یتراجت مان   CX235C5-12 لدم یکشزپنادند  لگنآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ رد  حرش  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6671665737 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  تدابع -  دیهش  راولب  ناویرم -  ناتسدرک -  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34500000-087  ، 34551281-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34551280-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لازان لازان یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 145145

یکشزپنادند یکشزپنادند لگنآ   لگنآ ناونع : : ناونع 146146
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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 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیاپسا یشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000625 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 20  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/30 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

لانیاپسا لانیاپسا شکم   شکم وو   قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 147147
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

یوضر ناسارخ  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

5954897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب امتح  تسویپ  تسیل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000185 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نامرد ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SPIRIT یتراجت مان   CK-112P لدم یا  هبرقع  جنس  راشف  تس  الاک :  مان 

تس 13 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  تمیق  تساوخرد  قبط  اقیقد   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5954904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  دناریا  دشابیم  یمازلا  رونکاف  شیپ  تفج  گرزب 360  یلور  لامتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000141 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
زیر هبنپ  یلور  ینلیتا 2  یلپ  هتسب  گرزب  زیاس  یا  هلوح  یذغاک  لامتسد  الاک :  مان 

هتسب 360 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف تستس   ناونع : : ناونع 148148

یلور یلور لامتسد   لامتسد ناونع : : ناونع 149149
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دورود سگرن  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 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

5954906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یکیرتکلا  شود  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050282000097 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Medela یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   Mini Electric plus لدم یتفج  یکیرتکلا  شود  ریش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یزادنا  هار  بصن و  لاسرا و  هنیزه  یتناراگ -  لاس  لقا 2  دح  یاراد  دشاب -  یثئ   [ تیاس رد  تخاس  هناورپ  یاراد  دشاب -  یناریا  امتح  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف 

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: 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

جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5954938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هژیو یاه  شخب  لمع و  قاتا  رد  هدافتسا  اوه -  ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000139 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم قرش  کاپ  نیون  ییایمیش  هدنزاس  عجرم   Lit NIPCONEX HP2 4 ینلیتا یلپ  نلاگ  یکشزپ  تازیهجت  حوطس و  اوه و  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک  هضرع 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لاعف  دمیآ  رد  زوجم 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب یکیرتکلا   یکیرتکلا شود   شود ریش   ریش ناونع : : ناونع 150150

 - - هژیو هژیو یاه   یاه شخب   شخب وو   لمع   لمع قاتا   قاتا ردرد   هدافتسا   هدافتسا اوه -  -  اوه ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 151151

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

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

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

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

5954964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153839 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکتال شکتسد  زیوآ _  لفق  یزار _  pvc بسچ  _ یراکشوج کسام  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/26 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

30*24 تساکددع 35*43و2 تساکددع 2 یارادو روتینام  هب  زهجم  یجوف  دنرباب  گولانا  هاگتسدود  ندرک  CR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030054000148 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  سپیلیف  یتراجت  مان   ESSENTA RAD لدم  CR اب تباث  یژولویدار  یرادربریوصت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

هیداتو راک  ماجنا  زادعب  هامکی  تخادرپ  / دشاب تروپاس  OPG هب طوبرم  15*30 تساک هب  زهجم  / دشاب یتناراگ  یاراد  / دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهوترپ سانشراک 

7591667449 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تشادهب  زکرم  ینرق  دیهش  نابایخ  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336583-074  ، 33336579-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336535-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکتال سکتال شکتسد   شکتسد زیوآ _  _  زیوآ لفق   لفق یزار _ _ یزار   pvcpvc بسچ   بسچ  _ _ یراکشوج یراکشوج کسام   کسام ناونع : : ناونع 152152

ESSENTA RADESSENTA RAD  لدم لدم   CRCR اباب   تباث   تباث یژولویدار   یژولویدار یرادربریوصت   یرادربریوصت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 153153

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

5955127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) 24 // 22 // یاهزیاس 20 رد  تکویژنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000194 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایژرپ هدننک  هضرع  عجرم   COMFYCATH یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   g 20 زیاس  IV cannula تکویژنآ الاک :  مان 

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

نایژرپ هدننک  هضرع  عجرم   COMFYCATH یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   g 22 زیاس  IV cannula تکویژنآ الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایژرپ هدننک  هضرع  عجرم   COMFYCATH یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   g 24 زیاس  IV cannula تکویژنآ الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/30 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

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) 2424 //// 2222 //// 2020 یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   تکویژنآ   تکویژنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

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

5955147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   //) دنار رفص  لیرکیو  خن   // تاک رفص  نولیان 2 خن   // پول دنار  کی  نولیان  خندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000195 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 24  هبعج  زیاس 0  یحارج   PGA هیخب خن  الاک :  مان 

هبعج 864 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 2/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 864 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یحارج  دربراک  پول  نولیان  بذج  لباق  ریغ  تنمالیفونوم  هیخب  خن  الاک :  مان 

دک 698 ناهیک  بط  جسن  یکشزپ  عیانص 
هبعج 144 دادعت : 

1401/08/30 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  //)  //) دنار دنار رفص   رفص لیرکیو   لیرکیو خنخن    //  // تاک تاک رفص   رفص 22 نولیان   نولیان خنخن    //  // پول پول دنار   دنار کیکی   نولیان   نولیان خندیرخ   خندیرخ ناونع : : ناونع 155155

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  ههام  هس  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  یرتیل  سکاب 5 یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000087 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا   Lit 5 یا هناوتسا  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  یرتیل  سکاب 5 یتفس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: 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

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک مین  هداس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000480 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  بط  نیمث  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 100  هتسب  هداس  لیفوردیه  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  یبط  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

یدابآ فجن  یماما  روصنم 
هتسب 3000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرتیل   یرتیل 55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 156156

ییولیک ییولیک مین   مین هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 157157

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

5955164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  قبط  ماج  ای  کت  یکیتسالپ  فرصم  رابکی  ناویل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000257 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یئاباب یلعمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  ادنیل  یددع  ینولیان 500  هتسب   cc 200 کپمیاه سنج  فرصم  رابکی  ناویل  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا تسویپ  تاحیضوت  قبط  ماج  ای  کت  یکیتسالپ  فرصم  رابکی  ناویل  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این تورم  یاقآ  سامت 09195117375  هرامش  .ددرگ  یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: 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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 200  یسوط  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000143 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان   CROSS 4 لدم  Lit 2 تیفرظ یددع  گب 1  یلپ  هتسب  نیروی  هسیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 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 200  یسوط  تکویژنآ   :: 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

تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط ماج   ماج ایای   کتکت   یکیتسالپ   یکیتسالپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی ناویل   ناویل ناونع : : ناونع 158158

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت یسوط   یسوط تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپوکل بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000479 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  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 2400 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالپونوم رتوک  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000478 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  تکرش  یتراجت  مان   PHAEMO01 لدم یرجرسورتکلا  هاگتسد  فرصمرابکی  رالپونوم  رتوک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 160160

رالپونوم رالپونوم رتوک   رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  اد ر  خیرات  درادناتسا  یلصا  هقلح  دادعت 1440 رتم  یتاس  ضرع 5 رتم  یتناس  تسالپوکول 500 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101091936000533 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هیوازریم یرصان  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   BONMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   5x5 cm زیاس تسالپ  وکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 1440 دادعت : 

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

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

هقلح هقلح 14401440 دادعت   دادعت رتم   رتم یتناس   یتناس 55 ضرع   ضرع رتم   رتم یتناس   یتناس 500500 تسالپوکول   تسالپوکول بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 162162
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هک  اد ر  خیرات  درادناتسا  یلصا  هقلح  دادعت 9600 رتم  یتناس  ضرع 2/5 رتم  یتناس  ما 900 یب  یک  تیساسح  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

1101091936000532 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ایناپسا  هدنزاس  روشک   SANIPORE یتراجت مان  یلور  ییاوقم 6  هبعج   m 9/1 لوط  cm 5 ضرع یکشزپ  دربراک  یذغاک  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
دار یدمحم  نیسح  هدننک  هضرع 

هبعج 9600 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو ذتسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

زازا هکهک   رر   اداد   خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا هقلح   هقلح 96009600 دادعت   دادعت رتم   رتم یتناس   یتناس 2/52/5 ضرع   ضرع رتم   رتم یتناس   یتناس 900900 ماما   یبیب   یکیک   تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا

163163
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یرادا  هام  راهچ  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  دوش  گنهامه  سانشراک  اب  رامیب  لمح  یلومعم –  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003191 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارب دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتارب  دمحم  هدنزاس  عجرم  ورشیپ  نایناریا  یتراجت  مان  لدم 112  رامیب  لمح  رچلیو  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ سانشراک  تسا  یرادا  هام  راهچ  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  دوش  گنهامه  سانشراک  اب  رامیب  لمح  یلومعم –  رچلیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیام 09194101066

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

یلومعم یلومعم رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 164164
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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 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5955231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132395  اب  قباطم  روتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006365 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 966  ردول  کیلوردیه  پمپ  هعطق  روتور  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

داهن تعنص  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ROA سکبریگ یلصا  تفاش  لخاد  هعطق  گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لاس یا 4  هسفق  رمع  اب  عون  ریسکا  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  میسکوز  یتفس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   g 1 زد لایو  میسکوز  یتفس  الاک :  مان 

هبعج 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نایک هزاس  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DLW 500 لدم  ton 500 تیفرظ یقرب  یتعنص  چنیو  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132395  اب  قباطم  روتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسکوز میسکوز یتفس   یتفس -- یقرب یقرب یتعنص   یتعنص چنیو   چنیو سکبریگ - - سکبریگ یلصا   یلصا تفاش   تفاش لخاد   لخاد هعطق   هعطق گنیربلب   گنیربلب ردول - - ردول کیلوردیه   کیلوردیه پمپ   پمپ هعطق   هعطق روتور   روتور ناونع : : ناونع 165165
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  یس  یس  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000376 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنرس نایرآ  ینوفلس  هتسب   cc 2 فرصم رابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیک دادعت 4  ناماگشیپ  ( 25OH(D نیماتیو تیک /  ناماگشیپ 2   B12 نیماتیو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000801 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
ریسکا یزاسوراد  یتراجت  مان  اب  یددع  هبعج 10   mcg\ ml 1000 زد لوپمآ   B12 نیماتیو الاک :  مان 

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

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

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

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

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 166166

تیک تیک   22 ناماگشیپ   ناماگشیپ   B12B12 نیماتیو   نیماتیو ناونع : : ناونع 167167
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(* ددع 18000  ) نیلوسنا گنرس   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005443000037 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( ددع 18000  ) نیلوسنا گنرس  - *

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  18,000 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** دشاب یم  ههام  هیوست 3   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  الاک  لیوحتو  لمح  هنیزه  ** دشاب هتشاد  ار  ناریا  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  ارالاک  نیا  شورف  زوجمو  دشاب  دم  یآ  هناماس  وضعدیاب  هدننک  نیمات  *

اب 02433011315 سامت  * دننک نیمات 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 168168

لیم لیم   22 قیرزت   قیرزت یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشابیم هباشم  اه  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لیم 30000  قیرزت 2  یکشزپ  گنرس 
ددع لیم 18000  قیرزت 10  یکشزپ  گنرس 
ددع لیم 10000  قیرزت 5  یکشزپ  گنرس 

1101005896000028 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 30000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 18000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  ترومیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

دشابیم ههام  یدقن و 3  ریغ  تخادرپ 
ددع لیم 30000  قیرزت 2  یکشزپ  گنرس 
ددع لیم 18000  قیرزت 10  یکشزپ  گنرس 
ددع لیم 10000  قیرزت 5  یکشزپ  گنرس 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000476 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

درز درز تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 170170

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

5955250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیلبا هقبط  ود  یلیتسا  نامسناپ  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرس هیاپ 

1201003912000708 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نشیلبا هقبط  ود  یلیتسا  نامسناپ  یلارت  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سراف اسف  تشادهب  تنواعم  رابنا  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادت 09176124191

یقداص 09177318099 یاقا  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرس مرس هیاپ   هیاپ نشیلبا   نشیلبا هقبط   هقبط ودود   یلیتسا   یلیتسا نامسناپ   نامسناپ یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

5955271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس کرام  لمع  قاتا  یحارج  خن  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000180 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعونصم  بذج  لباق  خن  اب  نباپوس  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش عوجر  تسویپ  کرادم  هب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

اپوس اپوس کرام   کرام لمع   لمع قاتا   قاتا یحارج   یحارج خنخن   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 172172

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

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

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

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

5955338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت  یت  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع زیاس 30  ره  زا  .دشابیم  دادعت  هب  هدش  جرد  دحاو  هدش  هتساوخ  زیاس  رد 4 

1101095549000441 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 20  زیاس 14  تاحشرت  هیلخت  دربراک  یحارج  بویت  یت  نرد  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 20  زیاس 18  تاحشرت  هیلخت  دربراک  یحارج  بویت  یت  نرد  الاک :  مان 

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

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 20  زیاس 16  تاحشرت  هیلخت  دربراک  یحارج  بویت  یت  نرد  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 20  زیاس 12  تاحشرت  هیلخت  دربراک  یحارج  بویت  یت  نرد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  یمومع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه 
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   3030 زیاس   زیاس رهره   زازا   .دشابیم   .دشابیم دادعت   دادعت هبهب   هدش   هدش جرد   جرد دحاو   دحاو هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ زیاس   زیاس   44 ردرد   پویت   پویت یتیت   نرد   نرد ناونع : : ناونع 173173

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعج سکاو 20  نب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  دوخ  یتخادرپ  طیارش  اب  روتکاف  شیپ 

1101095549000440 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناتسودنه  هدنزاس  روشک   SUTURES INDIA هدنزاس عجرم   TRUWAX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   g 2/5 زیاس یکشزپ  سکاو  نب  الاک :  مان 
یدواد نیسح  هدننک  هضرع 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  یمومع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه 
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دینک دینک تسویپ   تسویپ ارار   دوخ   دوخ یتخادرپ   یتخادرپ طیارش   طیارش اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هبعج   هبعج   2 020 سکاو   سکاو نبنب   ناونع : : ناونع 174174
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا فرصم  رابکی  یحارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000482 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هاگن سوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یلاکیدم 1  تکاپ   XL زیاس لامتسد  اب  لیرتسا  فرصم  رابکی  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا ریغ  یحارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000483 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس تخود  نزوس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 10  هتسب   G01 لدم دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  ریغ  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

لیرتسا لیرتسا فرصم   فرصم رابکی   رابکی یحارج   یحارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 175175

لیرتسا لیرتسا ریغ   ریغ یحارج   یحارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 176176
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5955380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت ًافطل  دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا  روتیکول -  سکپا  یراتور و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم 

1101095166000221 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   Entran لدم یکشزپنادند  لباترپ  ودنا  یراتور  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ژوریت بط  نادند  هدننک  هضرع  عجرم   WOODPECKER یتراجت مان   Woodpex III لدم یکشزپنادند  رتیکول  سکپا  ردنیاف  سکپا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: 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

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5955383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت یمامت ًافطل   ًافطل دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تسا   تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هنومن   هنومن تروصب   تروصب دکدک   ناریا   ناریا روتیکول -  -  روتیکول سکپا   سکپا وو   یراتور   یراتور تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم

177177

تناس تناس   1010 دبس   دبس اباب   هارمه   هارمه تناس   تناس   1515 عافترا   عافترا اباب   راد   راد رتلیف   رتلیف وو   یموینیمولآ   یموینیمولآ اهرنیتناک   اهرنیتناک ناونع : : ناونع 178178

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

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

زا 163 ھحفص 137 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/83tkvmwwr42us?user=73474&ntc=5955380
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5955380?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تناس دبس 10  اب  هارمه  تناس  عافترا 15  اب  راد  رتلیف  یموینیمولآ و  اهرنیتناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000808 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس  . سا یتراجت  مان  کبشم  لدم  لیتسا  سنج  یحارج  یاه  تس  یرادهگن  دبس  الاک :  مان 

بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
سا یتراجت  مان  طسوتم  درادناتسا  لدم   460x280 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یکشزپ  راد  رتلیف  برد  تنوفع  لرتنک  رنیتناک  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 

بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس .
ددع 20 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
سا یتراجت  مان  گرزب  درادناتسا  لدم   580x280 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یکشزپ  راد  رتلیف  برد  تنوفع  لرتنک  رنیتناک  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 

بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس .
ددع 10 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
سا یتراجت  مان  کچوک  درادناتسا  لدم   350x250 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یکشزپ  راد  رتلیف  برد  تنوفع  لرتنک  رنیتناک  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 

بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس .
ددع 20 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  نارو  هلیپ  مناخ  هرامش 09151081828  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  دکناریا  یبا 140*220  هداس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000143 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یکیتسالپ 100  هتسب  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  یبآ  یشلابور  هفحلم و  تس  الاک :  مان 

نامرک ناماس  رتسگ  تمالس  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرک  ناماس  رتسگ  تمالس  یکشزپ  تازیهجت 
هتسب 1500 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5955390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  لماک  تاصخشم  اب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  قبط  هناخوراد  رتناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000144 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب - ههام تخادرپ 4   - ناگیار لاسرا  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  لماک  تاصخشم  اب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  قبط  هناخوراد  رتناک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  ءاضما - رهم و  لیمکت و  زادعب  مالعتسا 

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

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   220220 ** 140140 یبا   یبا هداس   هداس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 179179

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب قبط   قبط هناخوراد   هناخوراد رتناک   رتناک ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رازه  لخاد 10000  دیلوت  دیفس  نوتالن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000098 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  ههام  لقادح 6  یرابتعا  تروصب  تخادرپ 

دشابیم  یمازلا  دمیآ  هناماس  دک irc و  الاک و  تلاصا  بسچرب  ندوب  اراد 
دشابیم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: 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

دیفس دیفس نوتالن   نوتالن ناونع : : ناونع 181181

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 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

5955438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10  زیاس 4  کسام  لایژنرال  ددع 2- دادعت 10 زیاس 3  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000145 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیرگآ رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CERDAS SEIMBANG هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 5  زیاس 3  یشوهیب  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10  زیاس 4  کسام  لایژنرال  ددع 2- دادعت 10 زیاس 3  کسام  لایژنرال   :: 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 

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

کسام کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

5955504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  رامیب  یتشادهب  فیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  دیاب  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدنشورف 

1101095112000640 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ارآ هدنزاس  عجرم  یکیتسالپ  فیک  نک  کاپ  ریش  ندب و  مرک  تسد و  مرک  هناش و  قرع و  دض  نادند و  ریمخ  کاوسم و  تایوتحم  یتشادهب  یشیارآ  تس  الاک :  مان 
نژیو رتسگ  ارآ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  رتسگ 

تس 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدنشورف نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  رامیب  یتشادهب  فیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  دیاب  روتکافشیپ  ناتسزوخ /

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: 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

نیمات نیمات طقف   طقف // ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رامیب   رامیب یتشادهب   یتشادهب فیک   فیک ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ دیاب   دیاب روتکافشیپ   روتکافشیپ ناتسزوخ / / ناتسزوخ ناگدنشورف   ناگدنشورف

183183
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا 35*5 لس  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000223 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  لسوتیک  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   5x35 cm داعبا یزیرنوخ  ندروآدنب  تهج  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ   - تلاصا بسچربو  دمیاو  ars دک  - ناتسرامیب سانشراکاب  دات  - دوشیم فذح  تروص  نیا  ریغرد  دشاب  یناریا  طقف  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 40 --- هدنشورفاب لمح  هنیزه   - ددرگ

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 ** 3535 یناریا   یناریا لسلس   یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 184184
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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 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

5955507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت و لخاد  تاکن  تیاعر  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) رتمیتناس لوط 450  هب  طقف  تناس  یگتخوس 15 و 10  دناب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101091217000196 زاین :  هرامش 
نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 15 ضرع یا  هوهق  گنر  یگتخوس  پرک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
هتسب 6000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 10 ضرع یا  هوهق  گنر  یگتخوس  پرک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  رتمیتناس  لوط 450  طقف.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن مالعا  یداهنشیپ  تمیق  دروم  ود  ره  نیمات  تروص  رد  دنیامن  هجوت  ناگدننک  تکرش  .تسا 

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

وو تاحیضوت   تاحیضوت لخاد   لخاد تاکن   تاکن تیاعر   تیاعر قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) رتمیتناس رتمیتناس   450450 لوط   لوط هبهب   طقف   طقف تناس   تناس   1010 وو     1515 یگتخوس   یگتخوس دناب   دناب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ
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تشدکاپ یناما  رتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5955509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب دمیآ  یاراد.دشاب  یناربا  الماک  الاک  ، تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094517000016 زاین :  هرامش 

تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   cc 1 تیفرظ لیرتسا  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

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

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 850  یدنب  هتسب  عون   ml 10 هداس پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1500 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  لحم  رد  الاک  لیوحت  لاسرا و  لمح و  هنیزه.تسا  هیمض  تسویپ  لیاف.دشاب  دمیآ  یاراد.دشاب  یناربا  الماک  الاک  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125735288 .تسا یمازلا  دنرب  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.دشاب  یم  هدنشورف 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36025969-021 :: 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

.دشاب .دشاب دمیآ   دمیآ یاراد.دشاب   یاراد.دشاب یناربا   یناربا الماک   الماک الاک   الاک ،، تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 186186
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریصح 10*10 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000484 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BATIST COMPANY هدنزاس عجرم  یلور  ییاوقم 1  هبعج   cmx10 m 10 زیاس  ELASTPORE یریصح یکشزپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

تمالس رادم  هدننک  هضرع  عجرم  کچ 
لور 3000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

ناحیروبا کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا ربتعم  دمیا  × تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  ×30 خن هیال  یددع 16 نتراک 20 10 رد هداسزاگ 10 هتسب  100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000046 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
هواک  kg 0/5 تکاپ  40x40 cm یحارج دربراک  یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 30  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404155-021  ، 66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: 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

1010 ** 1010 یریصح   یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 187187

هداس هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 188188
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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 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .مرگ  تقد 20  اب  مرگولیک  ات 300  نیزوت  تیلباق  یاه  یگژیو  اب  نزو  دق و  لوکساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک هعجارم  تسویپ 

1101096783000380 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   c011000 لدم  kg 150 تیفرظ نزو  دق و  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .مرگ  تقد 20  اب  مرگولیک  ات 300  نیزوت  تیلباق  یاه  یگژیو  اب  نزو  دق و  لوکساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ههام  یتناراگ 36 

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

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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

گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه   . تشادهب زکرم  لحمرد  لیوحت  ههام  تخادرپ 3 هباشم  دک  ناریا  یرتیل  سکاب 5 یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000088 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا   Lit 5 یا هناوتسا  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه   . تشادهب زکرم  لحمرد  لیوحت  ههام  تخادرپ 3 هباشم  دک  ناریا  یرتیل  سکاب 5 یتفس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: 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

مرگ مرگ   2 020 تقد   تقد اباب   مرگولیک   مرگولیک   300300 اتات   نیزوت   نیزوت تیلباق   تیلباق یاه   یاه یگژیو   یگژیو اباب   نزو   نزو وو   دقدق   لوکساب   لوکساب ناونع : : ناونع 189189

یکشزپ یکشزپ هدنرب   هدنرب وو   زیت   زیت یاهدنامسپ   یاهدنامسپ ینمیا   ینمیا فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 190190

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

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

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

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

5955583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلود لافطا  رتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  دوخ  یتخادرپ  طیارش  اب  روتکاف  شیپ 

1101095549000442 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PA2 لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  ود  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 
یناینالغب میهاربا 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  یمومع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه 
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلود بلود لافطا   لافطا رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 191191

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

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

زا 163 ھحفص 148 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d5cgl5e4dfjl5?user=73474&ntc=5955583
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5955583?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5955584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسا یلپ  هدامآ  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  دوخ  یتخادرپ  طیارش  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ -  لیاف  قبط 

1101095549000444 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

الاک بط  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  ترآ  یتراجت  مان  یددع  یموینیمولآ 1  هتسب   10x60 cm زیاس وضع  نتشاد  هگن  تباث  دربراک  رتسا  یلپ  هدامآ  لتآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  یمومع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه 
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتسا رتسا یلپ   یلپ هدامآ   هدامآ لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنوشرپدوخ کیتاموتا  ربمچ  اب  یدازون  ریاو  تیه  کی  روتالیتنو  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000485 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
GALEMED هدنزاس عجرم  حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  هسانش 6748  دک  یتس  هتسب 1  دازون  ریاو  تیه  کی  روتالیتنو  تس  الاک :  مان 

CORPORATION
تس 200 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

ادهش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

_ تسا همیمض  لیاف  رد  تاحیضوت.تسا  هباشم  دک  ناریا.ناتسرامیب  نژیسکا  هلول  طخ  هب  نژیسکا  کنات  لاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینشور 09195423935_ یدارم 09127488292

1101090877000084 زاین :  هرامش 
مق ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

_ تسا همیمض  لیاف  رد  تاحیضوت.تسا  هباشم  دک  ناریا.ناتسرامیب  نژیسکا  هلول  طخ  هب  نژیسکا  کنات  لاصتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینشور 09195423935_ یدارم 09127488292

3717194544 یتسپ :  دک  یلامش ،  تمکح  شبن  دیحوت -  راولب  یاهتنا  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31101130-025  ، 31100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3110000-025 :: 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

هدنوشرپدوخ هدنوشرپدوخ کیتاموتا   کیتاموتا ربمچ   ربمچ اباب   یدازون   یدازون ریاو   ریاو تیه   تیه کیکی   روتالیتنو   روتالیتنو تستس   ناونع : : ناونع 193193

ناتسرامیب ناتسرامیب نژیسکا   نژیسکا هلول   هلول طخطخ   هبهب   نژیسکا   نژیسکا کنات   کنات لاصتا   لاصتا ناونع : : ناونع 194194

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیاعم شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000487 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط میب  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  میب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   S زیاس ردوپ  نودب  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 1000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

بط میب  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  میب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   M زیاس ردوپ  نودب  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 2000 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
بط میب  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  میب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   L زیاس ردوپ  نودب  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 1000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5955615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیاعم هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 195195

دینک دینک تسویپ   تسویپ ارار   دوخ   دوخ یتخادرپ   یتخادرپ طیارش   طیارش اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هدش -  -  هدش جرد   جرد دادعت   دادعت وو   زیاس   زیاس قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 196196
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سوریو یتنآ  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  دوخ  یتخادرپ  طیارش  اب  روتکاف  شیپ  هدش -  جرد  دادعت  زیاس و  قبط 

1101095549000446 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  یمومع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه 
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هگرب  کی  قبط  تسا - هباشم  دک  ناریا  توبث - روهظ و  یوراد  زیاس و  رد 5  یکشزپ  گولانآ  یژولویدار  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091290000054 زاین :  هرامش 

درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  یر  سکیا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  افگآ  یتراجت  مان  یگرب  ییاوقم 100  هبعج   24x18 in زیاس یکشزپ  گولانآ  یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

یقیقح هللادی  هدننک  هضرع 
هبعج 1 دادعت : 

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

کرادم تسا - هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک  تسیمازلا - هناماس  تسویپ  کرادم  رد  لوصحم  دنرب  تازج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رابنا 30  دیسر  دعب  هیوست  تسیمازلا - یژولویدار  سانشراک  دات  تسیمازلا - لوصحم  شورف  دم  یآ  ربتعم 

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

44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ هگرب   هگرب کیکی   قبط   قبط تسا - - تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا توبث - - توبث وو   روهظ   روهظ یوراد   یوراد وو   زیاس   زیاس   55 ردرد   یکشزپ   یکشزپ گولانآ   گولانآ یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 197197
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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 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

5955627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک طقف   ) تناس لوط 450 هب  هدش  هدیشک  تلاح  رد  تناس  زیاس 15 و 10  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  یناریا )

1101091217000197 زاین :  هرامش 
نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب   450x10 cm هدش هدیشک  تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 
هتسب 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب   450x15 cm هدش هدیشک  تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  رتمیتناس  لوط 450  طقف.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

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

یالاک یالاک طقف   طقف  ) ) تناس تناس 450450 لوط   لوط هبهب   هدش   هدش هدیشک   هدیشک تلاح   تلاح ردرد   تناس   تناس   1010 وو     1515 زیاس   زیاس طسوتم   طسوتم راشف   راشف اباب   یدنب   یدنب مخز   مخز یشک   یشک دناب   دناب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا ) ) یناریا

198198
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5955638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLX HOSE 5/8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002478 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 1 دادعت : 

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

لخاد تادیلوت   ( EP دشابیم ( .  یمازلا  تفن  یلم  تکرش  رودنو  رد  روضح  / تسویپ حرش  اب  قباطم  زاین  دروم  یالاک  هدوب و  هباشم  دکناریا  - زوه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095068 سانشراک :  سامت  هرامش  .تسا  یمازلا  یلام  داهنشیپ  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  .دنشابیم .  تیولوا  رد  روشک 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88536205-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

FLX HOSE 5/8FLX HOSE 5/8 ناونع : : ناونع 199199

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

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

زا 163 ھحفص 155 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p2tlw39yab9ax?user=73474&ntc=5955638
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5955638?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5955655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یراردا 300  تیش  مودناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  دوخ  یتخادرپ  طیارش  اب  روتکاف  شیپ  ددع -  یرتیل 200  یراردا 2  گب 

1101095549000445 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 30  سکتال  سنج  یکشزپ  تیش  مودناک  الاک :  مان 
هبعج 6 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  یمومع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه 
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراردا یراردا تیش   تیش مودناک   مودناک ناونع : : ناونع 200200
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جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 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

5955657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا دم  یا  نتشاد   . دشاب یلخاددیلوت  امازلا  .ددع  پوکسوتا.ددع 5  یا 5  هبرقع  جنس  راشف   . دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091017000043 زاین :  هرامش 

جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   HILBRO یتراجت مان  لدم 02.0220.00  یکشزپ  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ch31000 لدم یا  هبرقع  یزکرم  یدیرو  راشف  جنسراشف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153848161 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  یوربور  ادهش  نادیم  هب  هدیسرن  یتشهبدیهش  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241158-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242954-026 :: 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

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

5955675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیرو یدیرو راشف   راشف جنس   جنس راشف   راشف هاگتسد   هاگتسد یکشزپ -  -  یکشزپ پوکسوتا   پوکسوتا هاگتسد   هاگتسد دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 20120 1

 - - نوخ نوخ هیفصت   هیفصت زیلاید   زیلاید رتلیف   رتلیف قیرزت -  -  قیرزت نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 202202
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: تسویپ مالعتسا 62  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سوینزرف زیلاید  تس  ، گبوس ردوپ  ، زیلاد یفاص 

1101004047000195 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لدین  انر  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  لیپ  هتسب   15G زیاس یکشزپ  ینایرش  الوتسیف  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک 

ددع 720 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لدین  انر  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  لیپ  هتسب   17G زیاس یکشزپ  یدیرو  الوتسیف  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک 

ددع 180 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لدین  انر  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  لیپ  هتسب   15G زیاس یکشزپ  یدیرو  الوتسیف  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک 

ددع 720 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لدین  انر  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  لیپ  هتسب   17G زیاس یکشزپ  ینایرش  الوتسیف  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک 

ددع 180 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   F80 S هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 486 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   F70 S هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 486 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   F8 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 252 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUSE یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   F60S لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ناریا لاله 
ددع 480 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUSE یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   F6 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ناریا لاله 
ددع 120 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
شیک همیم  دم  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  دماید  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   16G لدم ینایرش  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 180 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ، هدش رهم  لیمکت و  هدننک  نیمات  طسوت  مالعتسا 62  لیاف  -2

.ددرگیم یسررب  رابنا  برد  یجراخ  یناریا و  یالاک  تلاصا  بسچرب  - 3

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442815-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناحیروبا کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5955724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  × زبس نزوسرس  (37×8)21 هرامش یس  یس  10 راد نوتسیپ  گنرسددع  12000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000047 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 12000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404155-021  ، 66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: 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

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  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 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

5955725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینولیان فرصمرابکی  ظفاحم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000486 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط لاله  یددع  ینولیان 100 هتسب  رد  ینولیان  فرصمرابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب 10000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

یسیس یسیس   1010 راد راد نوتسیپ   نوتسیپ گنرسددع   گنرسددع 1200012000 ناونع : : ناونع 203203

ینولیان ینولیان فرصمرابکی   فرصمرابکی ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 204204
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تاناریمش نارصق  رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن   :: 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5955874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا رچلیو  رامیب ، لمح  ربالاب  یغرم ، مخت  یلولس و  جاوم و  کشت  عاونا  یتکرح ، یمسج  یشخبناوت و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004583000086 زاین :  هرامش 

تاناریمش نارصق    رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن  هدننک :  رازگرب 
زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   9/5x40x46 زیاس اوه  رچلیو  هچکشت  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   YTA-3805 لدم یدپوترا  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  زیهجت  اتکی  یتراجت  مان   YTA-MW03 لدم  11x90x200 زیاس پمپ  اب  یلولس  جاوم  کشت  الاک :  مان 

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

زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  زیهجت  اتکی  یتراجت  مان   YTA-MW05 لدم  5x85x195 زیاس پمپ  اب  یغرم  مخت  جاوم  کشت  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  زیهجت  اتکی  یتراجت  مان   YTA-226 لدم رامیب  لمح  ربالاب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یتکرح  یمسج  یشخبناوت و  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996713693 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  یوربور  یمسای  دیشر  نابایخ  رفظ  نابایخ  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770067-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرابتعا5953980 تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  دازون - هبل  کت  هحفص 3)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ5953995 لیاف  حرش  هب  یهاگشیامزآ  هحفص 3)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسد5953999 یفیک  هحفص 3)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نسکاو5954001 یرادهگن  رزیرف  هحفص 3)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یلولس یلولس وو   جاوم   جاوم کشت   کشت عاونا   عاونا یتکرح ، ، یتکرح یمسج   یمسج وو   یشخبناوت   یشخبناوت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 205205

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوخ5954008 قیرزت  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرابتعا5954029 تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - هبل  کت  هحفص 3)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

عجرم5954039  ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ 
کنیلدم هدننک  هضرع 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5954044ABBOTT یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   VASCULAR

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

صاخ5954061 نارامیب  تهج  زیلاید  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رزیالوبن5954118 هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ5954157 یفرصم  هحفص 3)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ردیر5954236 ازیالا  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نتراک5954238 15 رادلبیل لیرتسا  فافش  90ml لتاب هحفص 3)نیروی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتمالوگاوک5954285 یداقعنا  رزیلانآ  وتا  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

موس5954288 راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  هحفص 3)ژویفیرتناس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوگیو5954293 تک  هحفص 3)ردیل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نژیو5954298 کیا  کرام   LED چنیا هحفص 3)روتینام 24  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جنس5954301 یبرچ  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5954429 پوکسورکیم  هحفص 3)نیبرود  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسرامیب5954445 یارب  ردیر  هحفص 3)ازیالا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5954471 سکاب 22  هحفص 3)دلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یشک5954477 راد  چم  ناگ  یا -  هسیک  ناش  هیال -  ود  ناش  یشلابور -  یتختورو -  ناگ   : لماش هحفص 3)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینولیان5954596 هتسب   ml 120 زیاس نوخ  قیرزت  صوصخم  یکشزپ  هحفص 3)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5954625 تسیب   F5 لایدار نومیس 3  رتتک  ددع  تسیب   F5 لایدار نومیس 2  هحفص 3)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژوب5954626 هندب و  نیب  هدننکرپ  هعطق  هحفص  هیلخت - هاگتسد  مرگ -  بآ  تج  رتاو  هاگتسد 
BAKES روتالید یسیطانغم - ورتکلا  جنس  نایرج  ویتوموکل  -

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب5954686 یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  تسویپ  لیاف  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  دیرخ 
رابتعا نیمات  دعب  تخادرپ 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5954688 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  سکینومه -  زرفامسالپ  فرصم  رابکی  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5954740Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  هحفص 3)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5954744 تامازلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) یس یس  هکت 10 و 5  هس  گنرس  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5954807co2 هحفص 3)روتابوکنا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5954889EASY LITT هاگتسد  DAILY CLEAN اب هارمه   ISE هحفص 3)کپ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ردیر5954901 ازیالا  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسرامیب5954909 یارب  هجرد  هحفص 3)روتابوکنا 37  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5954916work station تیلباق اب  تلبت  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ماخ5954921 ریش  شیامزا  تهج  ریش  یملق  رتم   ph(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

الخ5954987 روتکنژید  یفارگویدراکوکا -  یفارگونوس و  دنوسارتلوا  هاگتسد  دربراک   AC-DC هیذغت عبنم 
سناکرف زاف  کت  یکیرتکلا  روتارنژ  لگنیو 3 - دود  هیلخت  متسیس  لماک  زوزگا  طسوتم -  راشف 

Hz 50

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

همیمض5955142 تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  هخاش  12 هحفص 3)ژویفرس یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لماک5955204 نیمات  ییاناوت  تروص  رد  افطل.تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب  یتاقیقحت  داوم 
دامرف تمیق  مالعا  یتساوخرد  داوم  نیع  و 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هنومن5955239 اب  قباطم  / HAMILTON یرتیلورکیم زیاس 10،25،100،250 ،  GC گنرس ددع  کی 
تشادهب تنواعم  دات  دروم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاچخی5955241 هاگتسد  10 (= تسویپ تاصخشم  قبط  ) یرتیل 150 ییوراد لاچخی 
هدوزفا شزرا  نودب  لک  تمیق  هاگتسد   2 (= تسویپ تاصخشم  قبط  ) یرتیل 300 ییوراد

دوش مالعا 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یریگنوخ5955251 هحفص 3)وراگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییامسالپ5955276 درس  یوترپ  نویسازیلیرتسا  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یعامتجا5955396 نیمات  هاگشیامزآ  رزیالانآوتا  نویساربیلاک  هحفص 3)سیورس و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5955409(ESR READER  ) ردیر هحفص 3)نامیدس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5955443 راد  تنگم  کالب  رتیه  ددع  هحفص 3)دیرخ 1  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

اب5955512 تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  دشاب  یم  لور  یانبمرب  دادعت  تسویپ  قبط  سکپیو  ذغاک 
ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد  تیفیک  اب  یلخاد / دیلوت  یالاک 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیل5955530 هحفص 3)تسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسرامیب5955593 یارب  هحفص 3)نوآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هیوست5955610 هوحن  دنرب و  افطل  - دشابیم دات  دروم  دنرب  نیمه   - HI تپسایاس ینوفعدض  لولحم 
هدننک دیلوت  تکرش  زا  ربتعم  همان  شورف  هدنیامن  تروص  رد  - ددرگ صخشم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

595594580KAV هحفص 3)رزیالباتسا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5955955 ادها  بسچرب  هحفص 3)پاچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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