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

( یهگآ دادعت 28  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 88  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

140 1140 1 نابآ   نابآ   2626 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,0هکس 10 , 000163,0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما349,600349,600رالد تاراما مهرد   95,31095,310مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,090هکس , 000155,090 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,600234,600رالد سیئوس کنارف   369,900369,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,200هکس , 00089,200 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع263,900263,900رالد ناتسبرع لایر   93,26093,260لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,200هکس , 00059,200 , وروی000 362وروی ,800362 ژورن800, ژورن نورک   34,80034,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,14,907یالط 00014,907, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ415,680415,680دنوپ نپاژ نینی   دصکی   250دصکی ,690250 ,690

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
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9797))

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

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

زا 81 ھحفص 1 
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(( 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 هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   11:23:42هرامش  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ بوذ  هناخراک  حطس  یاه  شکدود  زا  یدادعت  یاهرزیالانا  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناتسا تشادهب  زکرم   ) هاگشناد تشادهب  تنواعم  سکاب  یتفس  دیرخ 5000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

400000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه شکدود   شکدود زازا   یدادعت   یدادعت یاهرزیالانا   یاهرزیالانا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

(( ناتسا ناتسا تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم  ) ) هاگشناد هاگشناد تشادهب   تشادهب تنواعم   تنواعم سکاب   سکاب یتفس   یتفس   50005000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

PR002991  - :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

petroyada.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mask And Alcohol based Disinfectant - PR002991 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ هب  زاوها  میدق  هداج ی  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس ،  :: سردآ سردآ

02124971174 02124971210 02124971147 :: 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

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:00هرامش رذآ 1401   9 هبنشراهچ ،  - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

petroyada.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم رذآ 1401   9 هبنشراهچ ،  - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPR Manikin - PR002894 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ هب  زاوها  میدق  هداج ی  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس ، رابنا   :: سردآ سردآ

:: 02124971147 02124971210 02124971174 و02188908197 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   2828 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Mask  And Alcohol based Dis infectantMask  And Alcohol based Dis infectant ناونع : : ناونع 33

CPR Manik inCPR Manik in ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  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 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

5956903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوف دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000196 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راکهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 500  زیاس 14  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 4500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

راکهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 500  زیاس 18  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلوف  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلوف یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولقود یاه  جرب  یداصتقا  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000074 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  پوکسویدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000231 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
مج کیریآ  تعنص  دنپس  هدننک  هضرع  عجرم   MITCORP یتراجت مان   X1000 Plus لدم برخم  ریغ  یسرزاب  پوکسویدیو  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولقود ولقود یاه   یاه جرب   جرب یداصتقا   یداصتقا هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم پوکسویدیو   پوکسویدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 77
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  جنس  شاعترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000236 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SPM هدنزاس عجرم   Leonova Emerald لدم  Condmaster Ruby رتویپماک رازفا  مرن  هارمه  هب  هلاناک  لباترپ 3  رزیالانآ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   INSTRUMENT
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم جنس   جنس شاعترا   شاعترا ناونع : : ناونع 88
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5956933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094190000033 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 جیرتراک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaCart زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   Lit 5 یکیتسالپ نلاگ   II یدیسا زیلایدومه  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   RENABAG S یتراجت مان   g 650 هسیک زیلایدومه  تانبرکیب  میدس  ردوپ  الاک :  مان 

هسیک 400 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   6/5x9/8 mm زیاس زیلاید  هاگتسد   set Universal blood line هلول الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861673195 یتسپ :  دک  هر ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  داهج  نادیم  لباز  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226069-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226069-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 99
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 100  تناس  زیاس 40  تیکوراگ  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000817 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سورالب  هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   mm 400 لوط زاب  یاه  مخز  هیلخت  دربراک  تیگوراک  لدم  نرد  الاک :  مان 

یوجدم هدننک 
ددع 100 دادعت : 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   100100 دادعت   دادعت تناس   تناس   4040 زیاس   زیاس تیکوراگ   تیکوراگ نرد   نرد ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ادص  شجنس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000237 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم کرامناد  هدنزاس  روشک   BRUEL AND KJAER هدنزاس عجرم   A-D00-2270 لدم  Hand held 2 channels Analyzer ادص شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ادص ادص شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 111 1
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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  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 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

5957010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادص .تعاس  رد  بعکم  رتم  وول 150 تلاح  هیفصت.تعاس  رد  بعکم  رتم  وبروت 300 تلاح  هیفصت.امسالپ  یاوه  هیفصت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..لب یسد  ریز 50

1101094143000017 زاین :  هرامش 
یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کت  ایرآ  رتسگ  هدیا  ناروآون  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   P111_NT لدم یکشزپ  امسالپ  دلوم  هاگتسد  الاک :  مان 
کت ایرآ  رتسگ  هدیا  ناروآون 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسد ریز 50 ادص  .تعاس  رد  بعکم  رتم  وول 150 تلاح  هیفصت.تعاس  رد  بعکم  رتم  وبروت 300 تلاح  هیفصت.امسالپ  یاوه  هیفصت  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فرصم مکو  رترونیا  / رود هس  تاو  یفرصم 380 ناوت.لب 

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66399551-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعاس تعاس ردرد   بعکم   بعکم رتم   رتم 300300 وبروت   وبروت تلاح   تلاح هیفصت.امسالپ   هیفصت.امسالپ یاوه   یاوه هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1212
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زیربت یناقلاط  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 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

5957084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوتاپ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090948000114 زاین :  هرامش 

زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   BIO OPTICA هدنزاس عجرم   cc 100 یفرظ نتراک 1   01007Q-05 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  دصرد  نیلامرف 37  یزیمآ  گنر  لولحم  الاک :  مان 

دارآ ناسانش  امزآ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ   - یتسویپ تسیل  قبط  دوش - هدافتسا  دک  ناریا  نیا  زا  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - imed رد یگدنیامن  ای  هدننک  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش قاصلا 

5197615413 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  نمهب  راولب 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34414907-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34414907-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوتاپ یژولوتاپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1313
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هاشنامرک ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون 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

5957132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  برد  لیوحت  لک و  هرادا  نیا  ناسانشراک  دات  اب  لک و  ریدم  دات  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
pop -4 polymer - QI Amp DNA Investingator - Qia Amp DNA Mini

1201003519000053 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  16 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یریگراب  هناماس  رد  روتکاف  دشاب و  یکی  روتکاف  رد  هدش  جرد  تمیق  اب  هناماس  لوا  هحفص  رد  هدش  جرد  تمیق  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716983586 یتسپ :  دک  تلاسر ،  کرهش  یادتبا  رهشنایک ، راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323200-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38322056-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4012134 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iciiclab.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KNF MINI - DIAPHRAGM PUMP 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

pop -4 polymer -  QI  Amp DNA Investingator -  Qia Amp DNA Minipop -4 polymer -  QI  Amp DNA Investingator -  Qia Amp DNA Mini ناونع : : ناونع 1414

KNF MINI  -  DIAPHRAGM PUMPKNF MINI  -  DIAPHRAGM PUMP ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 81 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gqm3pgwqalcgd?user=73474&ntc=5957132
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957132?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m5nebapw47p4s?user=73474&ntc=5957170
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957170?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52451035 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/27هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف روتاربیلاک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف روتاربیلاک   روتاربیلاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا کرادم  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000492 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا کرادم  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  - 

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

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

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا کرادم   کرادم یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1717
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یندیماشآ بآ  جنس   EC جنس و  TDS بآ وPHو +  رلک  شجنس  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000152 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دابآ مرخ  شجنس  رلک  هدننک  هضرع  عجرم  دابآ  مرخ  شجنس  رلک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   ph رلک و شجنس  تیک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یندیماشآ بآ  جنس   EC جنس و  TDS بآ وPHو +  رلک  شجنس  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلودر کرام  ینیب  یحارج  یوقاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094428000042 زاین :  هرامش 

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICON یتراجت مان   cm 15 زیاس ینیب  یحارج  فزوج  وقاچ  الاک :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . یندیماشآ یندیماشآ بآبآ   جنس   جنس   ECEC  وو جنس   جنس   TDSTDS وو +  +  PHPHوو بآبآ   رلک   رلک شجنس   شجنس تیک   تیک ناونع : : ناونع 1818

فلودر فلودر کرام   کرام ینیب   ینیب یحارج   یحارج یوقاچ   یوقاچ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: 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 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

5957392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع کی  لیتسا  مامت  هنیباک  دسج 3  هناخدرس   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000287 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ عون  کت  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  عون  کت  یتراجت  مان   ST111 لدم دسج  وشک  هس  لیتسا  مامت  هناخدرس  الاک :  مان 

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

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هناخدرس و  تاصخشم  یمازلا و  همان  تنامض  هیارا.دشاب  لیتسا  مامت  امتح  هناخدرس  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع کیکی   لیتسا   لیتسا مامت   مامت هنیباک   هنیباک دسج  33   دسج هناخدرس   هناخدرس  ) ) یتساوخرد یتساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع 2020
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زیربت هقطنم 8  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 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

5957466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازبا لرتنک و  متسیس  لماش  لماش - : لحم  رد  هاگتسد  لیوحت  یزادنا و  هار  اب  یرتویپماک و  متسیس  اب  کیتاموتا  مامت  زاس  لولحم  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... هطوبرم و یاه  لوژام  یزکرم و  لرتنک  یقرب -  کیتاموتا  یاهریش  لماش  نیساموتا )  ) قیقد

هدش رد ج  نآ  تاحیضوتو  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  هدش  جرد  تاجردنم  هک  دشاب  یم  زاس  لولحم  هاگتسد  تخاس  روظنمو  هدوب  هباشم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا 
.تسا

1101094735000022 زاین :  هرامش 
زیربت تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134934933 یتسپ :  دک  تشه ،  هقطنم  یرادرهش  - رلدهتجم هچوک  یادتبا  - یراق لپ  - ییابطابط همالع  راولوب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265205-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35265210-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   هاگتسد   هاگتسد لیوحت   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار اباب   وو   یرتویپماک   یرتویپماک متسیس   متسیس اباب   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت زاس   زاس لولحم   لولحم هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1
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یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BX43FL لدم نیبرود  هارمه  تنسرولف  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000121 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نژ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   BX43/53FL لدم یهاگشیامزآ  یتاقیقحت  تنسرولف  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BX43FLBX43FL لدم   لدم نیبرود   نیبرود هارمه   هارمه تنسرولف   تنسرولف پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 2222
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مولع هاگشناد  دهشم -  ربکا  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش تقد  تسویپ  یاه  مرف  هب  .تسا  هباشم  دک  ناریا  () دروم  21 دادعت هب  مرف  یهاگشیامزا 6  اه ی  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091547000211 زاین :  هرامش 

دهشم ربکا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  EUROIMMUN AG یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یتست  یبط 96  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا  ید  نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

شوکهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دریگ و  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 05131891708 و09333827504 اب  لکشم  تروص  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب .  یم  هاگشناد  یتخادرپ  قبط  هیوست 

9177897157 یتسپ :  دک  ربکا ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ناوج -  نادیم  هواک -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31891708-051  ، 31891-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38709201-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش تقد   تقد تسویپ   تسویپ یاه   یاه مرف   مرف هبهب   .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ()() دروم دروم   2 12 1 دادعت دادعت هبهب   مرف   مرف   66 یهاگشیامزا   یهاگشیامزا اهاه  یی   تیک   تیک ناونع : : ناونع 2323
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جرک تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5957508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدش  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم   stat fax 4300 تیلپورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000124 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراپ زیهجت  اتسو  هدننک  هضرع  عجرم   AWARENESS یتراجت مان  لدم 4300  یهاگشیامزآ   ELISA ردیر تیلپورکیم  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یرادا یاهزور  تعاس 12  زا  لبق  لیوحت  تعاس  - یتناراگ یاراد  هاگتسد  ههام  هیوست 1  - ناگیار لاسرا  هنیزه  _ یمازلا  imed- یمازلا یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  زاین  دروم  هاگتسد 

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5957545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002630 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیلاید تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  7,000 دادعت : 

1401/09/06 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  تاجردنم  نتفریذپ  هلزنم  هب  یمازلا و  تسوپ  مرف  هدهاشم   ) دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هدش   هدش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم   s tat fax 4300stat fax 4300 تیلپورکیم   تیلپورکیم ناونع : : ناونع 2424

زیلاید زیلاید تستس   ناونع : : ناونع 2525

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

5957622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 24000  ) هتسب دنق 480 تست  راون  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000328 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریسکا یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   STRIP VIAL یتراجت مان  یددع  هتسب 50   for 3217-4224 لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

هتسب 480 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

ددع (24000  ) هتسب یتساوخرد 480  دادعت 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم رهم  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ دنق  تست  راون  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093051000244 زاین :  هرامش 

ریالم رهم  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
ناهام بط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم   GALA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   TD-4360 لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلک تمیقدشابدمیآردو  یکشزپ  تازیهجتداتدرومدیابالاکدشابیم  gala نوخدنق تستراون  یددع  هتسب 50 200 الاک هدش  هدافتسا  هباشمدکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یدقنریغدیرخو  تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبرابناات  هیارکدوش  هداد 

6571864881 یتسپ :  دک  ریالم ،  رهم  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ، ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351048-081  ، 33351046-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351041-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 2400024000  ) ) هتسب هتسب 480480 دنق   دنق تست   تست راون   راون تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2626

نوخ نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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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 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

5957670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشویب یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000649 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف یراذگراب  هناماسرد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  هدرک و  یراذگ  تمیق  لماک  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

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 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

5957723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازیالا یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000650 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  هدومرف و  یراذگ  تمیق  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یمیشویب یمیشویب یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 2828

ازیالا ازیالا یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 2929
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یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسازیدیریه هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000122 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
HANGZHOU هدنزاس عجرم   FISH HYBRIDIZATION SYSTEM یتراجت مان   TDH-500 لدم ینژ  یاهدناگیل  لاصتا  یترارح  لکیس  هاگتسد  الاک :  مان 

نژ ارآ  تفاب  صیخشت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . ALLSHANG INSTRUMENTS CO.LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوک ورکیم  هدننک  ادج  هلیسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002633 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لیوک ورکیم  هدننک  ادج  هلیسو  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/09/06 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویسازیدیریه نویسازیدیریه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030

لیوک لیوک ورکیم   ورکیم هدننک   هدننک ادج   ادج هلیسو   هلیسو ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5957766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکافشیپ / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / تلاصا بسچرب  / تسویپ رد  تساوخرد  / یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002 هدش دیق  دنرب  طقف  / ددرگ همیمض 

1101000257002757 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

DIAGON هدنزاس عجرم   DIAGON یتراجت مان   ml 1 لایو ییاوقم 20  هبعج   Dia- cont I-II لدم یسانش  نوخ  یاه  شیامزآ  داقعنا  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
مج رتسگ  رهپس  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831514002/ هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / تلاصا بسچرب  / تسویپ رد  تساوخرد  / یهاگشیامزآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31514175-058  ، 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

(( یهگآ یهگآ   8888 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسانش یسانش نوخ   نوخ یاه   یاه شیامزآ   شیامزآ داقعنا   داقعنا لرتنک   لرتنک فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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

5956905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دوش  هجوت  تسویپ -  تسیل  قبط  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091325000101 زاین :  هرامش 

جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یلاع هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   REXXAM هدنزاس عجرم   LCD VISION CHART یتراجت مان   GV1000 لدم یکشزپ  مشچ  ییانیب  تراچ  الاک :  مان 

مایپ
ددع 5 دادعت : 

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

خساپ و شسرپ و  تهج  هرامش   . ههام روتکاف 3  هیوست.دوب  دهاوخ  راکنامیپ  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09909339248

3197635141 یتسپ :  دک  یئاجر ،  دیهش  ناتسرامیب  یئاجر  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34502007-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502007-026 :: 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

یکشزپ یکشزپ مشچ   مشچ ییانیب   ییانیب تراچ   تراچ ناونع : : ناونع 3333

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 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

5956920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیاعم شکتسد   - هتسب  1300 دادعت  medium سکتال هنیاعم  شکتسد  - هتسب 200 دادعت  smal سکتال هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ناریا  تخاس  هتسب  دادعت 500 هب   larg سکتال

1101091800000648 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 2000 دادعت : 

1401/09/05 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
.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

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 هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد  - - هتسب هتسب   13001300 دادعت دادعت   mediummedium  سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد -- هتسب هتسب 200200 دادعت دادعت   smalsmal سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس هتسب   هتسب 500500 دادعت   دادعت هبهب     larglarg

3434
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسیمازلا دیرخ  طیارش  تیاعر  - تسا هباشمدک  ناریا  - تسویپ لیاف  دیرخ  طیارش  قبط  شفنب  یپوکساراپال  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000308 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  META BIOMED یتراجت مان  یددع  نتراک 14   PC0103N لدم  L زیاس یرمیلپ  سنج  یپوکسوراپال  یحارج  دربراک  یکشزپ  فرصم  رابکی  سپیلک  الاک :  مان 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   META BIOMED هدنزاس
نتراک 48 دادعت : 

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

دشابیمددع زکرم 672  تساوخرد  رادقم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  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 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

5956929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب تیفیک  ینوکیلیس و  سنج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000213 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ch42000 لدم یسفنت  لاسگرزب  نوکیلیس  گبوبمآ  الاک :  مان 

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

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: 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

-- تسیمازلا تسیمازلا دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر -- تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط شفنب   شفنب یپوکساراپال   یپوکساراپال سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 3535

یسفنت یسفنت لاسگرزب   لاسگرزب نوکیلیس   نوکیلیس گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 3636
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دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب زاگ و  گنال  نامسناپ و  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000088 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هواک  g 30/5 نزو ینولیان  هتسب   40x50 cm نامسناپ دربراک  هیال  هس  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

سوت مهرم  قرش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 50   10x10 cm داعبا هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 400 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یزار مهرم  یددع  کنیرش 8  هتسب   15x300 cm نامسناپ یخن  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

فیطل یددع  ییاوقم 24  نتراک   10x10 cm داعبا تشه ال  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
نتراک 40 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

دناب دناب وو   زاگ   زاگ گنال   گنال وو   نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 3737
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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  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 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

5956941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب لحم  رد  بصن  لیوحت و  تکرش  هدهع  هب  بصن  هزادنا )  دادعت و   ) تسویپ تسیل  قبط  یا  هسیک  اپه و  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام شش  هیوست 

1101000473000041 زاین :  هرامش 
یبتجم ع نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تثعب یتراجت  مان   mm 150 عافترا  1220x610 mm حطس داعبا  دصرد  نامدنار 99/997 یا  هحفص  لدم  اپه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

ههام شش  هیوست  ناتسرامیب  لحم  رد  بصن  لیوحت و  تکرش  هدهع  هب  بصن  هزادنا )  دادعت و   ) تسویپ تسیل  قبط  یا  هسیک  اپه و  رتلیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331754568 یتسپ :  دک  یرهطم ،  نابایخ  دابارظن  زربلا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45355953-026  ، 45364230-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45358204-026 :: 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

نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست هیوست ناتسرامیب   ناتسرامیب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لیوحت   لیوحت تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   بصن   بصن هزادنا )  )  هزادنا وو   دادعت   دادعت  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یایا   هسیک   هسیک وو   اپه   اپه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع
ههام ههام شششش  

3838

اباب لمح   لمح هنیزه   هنیزه // دادرارقدقعاب دادرارقدقعاب ههام   ههام 22 تخادرپ تخادرپ // یمازلادمیآ یمازلادمیآ کرادم   کرادم // دشاب دشاب یمیم   ددع   ددع هبهب   دادعت   دادعت // بوغرم بوغرم یناریا   یناریا تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب تکویژنآ   تکویژنآ کرام   کرام اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل // هدنشورف هدنشورف

3939
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اب لمح  هنیزه  / دادرارقدقعاب ههام  2 تخادرپ / یمازلادمیآ کرادم  / دشاب یم  ددع  هب  دادعت  / بوغرم یناریا  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  تکویژنآ  کرام  اب  روتکاف  شیپ  افطل  / هدنشورف

1101050270000083 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
نتراک 15000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   18G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

نتراک 4000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   16G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
نتراک 250 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   24G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

نتراک 2000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   22G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
نتراک 15000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5956967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  رد  هیوست  هوحن  دریگیم - ماجنا  نتراک  رد  الاک  لیوحت  اهنت  - دشابیم تسویپ  الاک  تاصخشم  - راد چم  حارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم 

1101030577000252 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   AB-99-02010 لدم زیاس  یرف   sms هچراپ سنج  رامیب  دربراک   g 45 ژامرگ فرصم  رابکی  ناگ  الاک :  مان 
کادآ تمالس  نیتبآ  هدننک 

ددع 26000 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد چمچم   حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 4040
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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 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

5956972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  زاجم  ناگدننک  نیمات  - دشابیم تسویپ  الاک  تاصخشم  نتراک - رد  الاک  لیوحت  هباشم - دک  ناریا   - فرصم رابکی  رامیب  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صخشم هیوست  هوحن  - دنیامن تکرش 

1101030577000251 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

مان دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   AB-99-02050 لدم زیاس  یرف  هدش  تنیمل  دناب  ناپسا  هچراپ  سنج  رامیب  دربراک   g 50 ژامرگ فرصم  رابکی  ناگ  الاک :  مان 
کادآ تمالس  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 

ددع 15000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی رامیب   رامیب ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 4141
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  وراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003234000035 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  وراد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
فیدر  201 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  تشادهب -  هرادا  زا  زوجم  یاراد  هدنشورف - هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: 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

ریالم رهم  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5956978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093051000243 زاین :  هرامش 

ریالم رهم  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
گنرس سلطا  ینوفلس  هتسب   cc 1 نیلوسنا فرصمرابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  یلک  تمیق  دشاب  دمیا  تازیهجت و  هرادا  دات  دروم  یناریا و  الاک  دشابیم  نیلوسنا  گنرس  ددع  الاک 10000 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یدقن  ریغ  دیرخ  دشابیم  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیارک 

6571864881 یتسپ :  دک  ریالم ،  رهم  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ، ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351048-081  ، 33351046-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351041-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد ناونع : : ناونع 4242

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5957064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152112 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییحی یبا  یکشزپ  هیال  هس  کسام  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/29 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

ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5957077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودلاش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000485 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   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 50 دادعت : 

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

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییحی ییحی یبا   یبا یکشزپ   یکشزپ هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 4444

دحاو دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش نودلاش   نودلاش ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت

4545
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگنل تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000197 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یددع یکیتسالپ 15  هتسب  یدنب  هتسب  عون  راد  خن  لدم   40x50 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  اب  هیال  هس  لیرتسا  ریغ  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 2334 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاگنل  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: 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

زاگنل زاگنل ناونع : : ناونع 4646
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  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 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

14-18 - - زیاس 12-16 هدعم  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000135 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 30  زیاس 12  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 200 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 30  زیاس 14  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 2000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 25  زیاس 16  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 3000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 25  زیاس 18  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 2000 دادعت : 

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

تخادرپ دریگیمن 5 - رارق  یسرب  دروم  تسویپ  روتکافشیپ  رد   IRC جرد نودب  مالقا  دشاب 4 - تبث   imed رد تکرش  دشاب 2 - لخاد  دیلوت  الاک  :: ا - یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب لک  هرادا  دات  دروم  الاک  تمیق   – ناتسرامیب رد  الاک  لیوحت  دشابیم 6 - ناتسرامیب  لاور  قبط 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

1414 -- 1818 - - - - 1212 -- 1616 زیاس   زیاس هدعم   هدعم دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 4747

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالیربیف  لس  یج  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبط زکرم  ب-

1201030577000278 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

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

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالیربیف رالیربیف لسلس   یجیج   رسرس   ناونع : : ناونع 4848
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یزکرم ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ینف  دپوترا  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003207000022 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیلس یداه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   HINGED لدم وناز  جردم  لصفم  زترا  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هنومن  ناونعب  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه 

3817965176 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتسیزهب -  هچوک  هاگشناد -  نابایخ  نارادرس -  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33671004-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33673030-086 :: 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

دنواهن ناتسرهش  یسودق  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 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاود روتکژنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگ رارق  زکرم  نیا  رایتخا  رد  ومد  تروص  هب  هامود  هاگتسد  دیرخ  طرش 

1101093515000134 زاین :  هرامش 
دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت بط  نمترآ  هدننک  هضرع  عجرم   NEMOTO یتراجت مان   DUAL SHOT GX لدم یکشزپ  یرادربریوصت  تسارتنک  لماع  روتکژنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

ینف ینف دپوترا   دپوترا لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

لاود لاود روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5050

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 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

5957221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  تفج  دادعت 5000  زیاس 7  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000147 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 5000 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

دنواهن ناتسرهش  یسودق  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

5957223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000136 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ییاوقم 50 هبعج  یدنب  هتسب  عون   MED1 لدم  9/5x17/5 cm زیاس دناب  ناپسا  نولب و  تلم  سنج  فرصمرابکی  هیال  هس  یکشزپ  یحارج  کسام  الاک :  مان 

هناتمگه تمالس  رایهب  هدننک  هضرع  عجرم  نایون  یتراجت  مان  یددع 
هبعج 20000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تفج   تفج   50005000 دادعت   دادعت زیاس  77   زیاس یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 5151

هیال هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 5252
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5957230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  ههام - هیوست 2  ددع - دادعت 20  هب  زیاس 36  بویت  تسچ  ددع و  دادعت 120  هب  زیاس 14  زبس  هدعم  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000364 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تازیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOK یتراجت مان   THAL-QUICK لدم داح  نارامیب  یسفنت  متسیس  تبقارم  بویت  تسچ  تس  الاک :  مان 

هراتسا
تس 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ردان هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  نتراک 120  یدنب  هتسب  عون   cm 18 زیاس  B2ND18 لدم هدعم  دنوس  الاک :  مان 

یزمره لد  نشور 
نتراک 120 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 هبهب   هعجارم   هعجارم ههام - - ههام   22 هیوست   هیوست ددع - - ددع   2 020 دادعت   دادعت هبهب     3636 زیاس   زیاس بویت   بویت تسچ   تسچ وو   ددع   ددع   12 0120 دادعت   دادعت هبهب     1414 زیاس   زیاس زبس   زبس هدعم   هدعم دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 5353
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامازلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) یددع هتسب 1  هبل  ود  لاسگرزب  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000201 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  ود  لاسگرزب  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/09/02 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

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 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

5957254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدین 8 دنار  رفص  نیلورپ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000494 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0-7  یحارج  نیلورپ  دنار  هیخب  خن  الاک :  مان 

SE867/2-60
هبعج 1992 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ددع  ساسارب  دادعت  هباشم /  دک  ههام /  هیوست 3  .تسا / یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   / 8 لدین دنار  هنزوس  ود  رفص  نیلورپ 7   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دشاب

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

.تسویپ .تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) یددع یددع   11 هتسب   هتسب هبل   هبل ودود   لاسگرزب   لاسگرزب لدم   لدم لاکیجرسورتکلا   لاکیجرسورتکلا فرصمرابکی   فرصمرابکی هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

88 لدین   لدین دنار   دنار رفص   رفص نیلورپ  77   نیلورپ ناونع : : ناونع 5555
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ناکدرا ییایض  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 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

5957261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یناتسرامیب 50 شلاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب درادناتسا  نزو  یاراد.دشاب  یژرلآدض  تیساسح و  دض.دشاب  هتشاد  ییالاب  تیفیک  سنج 

1101030692000361 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازبا صیخشت  انایرآ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   AR901 لدم ییاوقم  هبعج  یناتسرامیب  شلاب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: 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

درادناتسا درادناتسا نزو   نزو یاراد.دشاب   یاراد.دشاب یژرلآدض   یژرلآدض وو   تیساسح   تیساسح دض.دشاب   دض.دشاب هتشاد   هتشاد ییالاب   ییالاب تیفیک   تیفیک سنج   سنج ددع   ددع 5050 یناتسرامیب   یناتسرامیب شلاب   شلاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

5656
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5957263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددرگیم عوجرم  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  تریاغم  تروص  رد   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000896 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-5 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نویامه
تس 70 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-6 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنادرم  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نویامه
تس 140 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگیم عوجرم  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  تریاغم  تروص  رد   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رامیب  سابل 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد   - یراهآ یاقآ  هرامش 09357707488  اب  هنومن  ذخا  تهج   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 2 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ددرگیم ددرگیم عوجرم   عوجرم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   تریاغم   تریاغم تروص   تروص ردرد    ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 5757
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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 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

5957276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن  - یگنهامه اب  هام  یط 6  الاک  لاسرا  میقتسم - لاسرا  یالاک  - مرگ دیفس 30  دناب  ناپسا  شک 120*220  نودب  هداس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپرد  هیوست 

1101030577000253 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

بط ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  کدف  بط  ناهام  یتراجت  مان  یددع  هتسب 5   120x220 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
کدف

هتسب 12000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوحن هوحن  - - یگنهامه یگنهامه اباب   هام   هام   66 یطیط   الاک   الاک لاسرا   لاسرا میقتسم - - میقتسم لاسرا   لاسرا یالاک   یالاک -- مرگ مرگ   3030 دیفس   دیفس دناب   دناب ناپسا   ناپسا   220220 ** 120120 شکشک   نودب   نودب هداس   هداس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ صخشم   صخشم روتکاف   روتکاف شیپرد   شیپرد هیوست   هیوست
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دزی یقودص  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 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

5957309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یبط  یاهزاگ  تلتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000289 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یبط  یاهزاگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  یبط  یاهزاگ  هدنزاس  عجرم   GQ56/2 لدم یبط  زاگ  راکوت  تلتا  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  .ددرگ  همیمض  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  یزکرم  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38229107-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: 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

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 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

5957314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناریا ) یالاک  طقف  ) ین لاتوت  یحارج  فرصم  رابکی  لیرتسا  کپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000200 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
OR-K000 دک رمیلپ  بط و  هدننک  هضرع  عجرم   mediPOL یتراجت مان  یتس  ییاوقم 1  هبعج  لاسگرزب  زیاس  هداس  لیرتسا  ین  لاتوت  یحارج  ناش  تس  الاک :  مان 

تس 140 دادعت : 
1401/09/02 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

یبط یبط یاهزاگ   یاهزاگ تلتا   تلتا ناونع : : ناونع 5959

ینین لاتوت   لاتوت یحارج   یحارج فرصم   فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا کپکپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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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 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

5957371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  چگ - دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002480 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دناب وسپیج  یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 10 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 3500 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دناب وسپیج  یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 15 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 1500 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چگچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 6161
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  نولیان . خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002102 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  گنیتاک  دنار و  نولیان  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1872 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب.ییالط  هتسب 6   XL یددع کالومه  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002101 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WECK یتراجت مان  یددع  یقلط 6  هتسب   XL زیاس دک 900143  یرمیلپ  یکشزپ  سپیلک  الاک :  مان 

هتسب 1002 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب .. نولیان   نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 6262

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب.ییالط   هجوتاب.ییالط   66 هتسب   هتسب   XLXL یددع   یددع کالومه   کالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  یمالعادک  تسویپ ،  تاصخشم  تسیل و  قبط  روتالیتنو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004718000110 زاین :  هرامش 

ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ نامرد  ءایحا  هدننک  هضرع  عجرم   RESMED یتراجت مان   Stellar 150 لدم  ICU روتالیتنو هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: 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

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 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

5957400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   تمیق   تمیق مالعا   مالعا تهج   تهج افرص   افرص یمالعادک   یمالعادک تسویپ ،  ،  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464

نیلورپ نیلورپ نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیلورپ نزوس  خن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000495 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
2/0x25 mm زیاس  W8977 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  تاکرپات  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 1800 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

3/0x25 mm زیاس  W8844 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  یس  یس  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 1200 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
5/0x13 mm زیاس  W8710 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 996 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

4/0x20 mm زیاس  W8761 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 1992 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
4/0x17 mm زیاس  W8557 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 960 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دنار  فیدر 4  هباشم /  دک  ناریا  ههام /  هیوست 2  .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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یطخ 20 30 ییانیبان حول  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یطخ 10 ییانیبان 4 حول  ددع 3- یطخ 20 ییانیبان 9 حول  -2

1101003745000038 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   AZ_401 لدم نکشن   ABS سنج یرتکاراک  یطخ 30  نایانیبان 14  حول  الاک :  مان 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  اهر  رذآ  یشخبناوت 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تقد  زاین  یلک  حرش  تمسق  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615717858 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هلاس  دص  دودو  دیهش  نابایخ  ظفاح -  کرهش  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726300-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724191-045 :: 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

ددع ددع 1010 یطخ   یطخ ییانیبان  44 ییانیبان حول   حول -- ددع  33 ددع 2020 یطخ   یطخ ییانیبان  99 ییانیبان حول   حول -- 22 ددع   ددع 2020 یطخ   یطخ 3030 ییانیبان ییانیبان حول   حول -- 11 ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  یمالعا  دک  تسویپ ،  تاصخشم  تسیل و  قبط  یتایح  مئالع  لباترپ  رویتنام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004718000109 زاین :  هرامش 

ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرابج دیما  هدننک  هضرع  عجرم   MEKICS یتراجت مان   NP1000NTPLUS لدم یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( ینف تاصخشم  ددجم  یرازگراب  لیمکت و  ءاضماورهم ،   ) ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  ناگیار  لیوحت   ، IMED تیاس رد  لوصحم  تکرش و  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تساه یسررب  زا  تکرش  فذح  هلزنم  هب  ینف  تامازلا  نتشادن 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: 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

دشاب دشاب یمیم   تمیق   تمیق مالعا   مالعا تهج   تهج افرص   افرص یمالعا   یمالعا دکدک   تسویپ ،  ،  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع لباترپ   لباترپ رویتنام   رویتنام ناونع : : ناونع 6767

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

5957410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000187 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

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

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسیل  قبط  اقیقد   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ 

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

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 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

5957412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنزوس کت  تاک  نولیان 3/0  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000496 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 3/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 576 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 3  .تسا / یمازلا  IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا  هنزوس /  کت  تاک  نولیان 3/0  خن   :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

هنزوس هنزوس کتکت   تاک   تاک   3/03/0 نولیان   نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 6969
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهاوخ ناجیابرذآ  دالوف  تکرش  رابنا  رد  لیوحت  هک  دشابیم  لوسپک  دادعت 120  هب  هام  ره  رد  یرتیل  نژیسکا 40  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب

1101093266000845 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ردنلیس 120 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تخادرپ  لباق  یغاد  لیوحت  اب  لوسپک  هکلف  ریش  ضیوعت  تروص  رد  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تخادرپ  لباق  هنایهام  تروص  هب  روتکاف 

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333880-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: 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

دهاوخ دهاوخ ناجیابرذآ   ناجیابرذآ دالوف   دالوف تکرش   تکرش رابنا   رابنا ردرد   لیوحت   لیوحت هکهک   دشابیم   دشابیم لوسپک   لوسپک   12 0120 دادعت   دادعت هبهب   هام   هام رهره   ردرد   یرتیل   یرتیل   4040 نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع
دوب دوب

7070
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راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یلکیژ  هرا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000181 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیون تراجت  بط  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم   wire saws GIGLI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 50 زیاس باصعا  وزغم  دربراک  یلگیژ  هرا  الاک :  مان 

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

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

راهباچ ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هام  تخادرپ 3 

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

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

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یلکیژ   یلکیژ هرا   هرا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7171
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ( . هقلح تسالپوکل   ) دیاسکا کنیز  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002100 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رهم بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  نایلاوه  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   5x5 cm زیاس دک 150  یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

ددع 8000 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیاسکا دیاسکا کنیز   کنیز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 7272
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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 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

5957469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالوبن کسام  ید  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000631 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ELITE MEDICAL یتراجت مان  لاسگرزب  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 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

رزیالوبن رزیالوبن کسام   کسام یدید   99 ناونع : : ناونع 7373
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  لماک . لتاب  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002105 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1   cc 2000 زیاس یکشزپ  لتاب  تسچ  الاک :  مان 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی 
ددع 1200 دادعت : 

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

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب .. لماک   لماک لتاب   لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 7474
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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 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

5957473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب افطل  - یگنهامه اب  اهناتسرامیب  ریاس  یارب  لاسرا  هام - دنچ  یارب  الاک  تساوخرد  فلتخم -  یاه  زیاس  رد  کلیس  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن  و 

1101030577000255 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  کلیس  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 35424 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یحارج  دربراک  نزوس  نودب  کلیس  بذج  لباق  ریغ  هدش  هتفاب  تنمالیف و  یتلام  هیخب  خن  الاک :  مان 

دک 605 ناهیک  بط  جسن  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک 
هبعج 10104 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
ددرگیم مالعا  ابقاعتم  تساوخرد  تازجددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرب دنرب افطل   افطل -- یگنهامه یگنهامه اباب   اهناتسرامیب   اهناتسرامیب ریاس   ریاس یارب   یارب لاسرا   لاسرا هام - - هام دنچ   دنچ یارب   یارب الاک   الاک تساوخرد   تساوخرد فلتخم -  -  فلتخم یاه   یاه زیاس   زیاس ردرد   کلیس   کلیس یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ صخشم   صخشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   هیوست   هیوست هوحن   هوحن وو  
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  وناز  ریز  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002631 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  وناز  ریز  نلاب  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/09/06 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط وناز   وناز ریز   ریز نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 7676
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا قبط  مشچ )  یفارگونوس  یکشزپ (  مشچ  دربراک  یرتم  یکاپ  یرتمویب  نکسا   A/B یرتمیکپ یفارگوکا و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005920000305 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک  کدیان  یتراجت  مان   US-4000 لدم یکشزپ  مشچ  دربراک  یرتم  یکاپ  یرتمویب  نکسا   A/B یرتمیکپ یفارگوکا و  هاگتسد  الاک :  مان 
بط یحطبا  هدننک  هضرع 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست تسویپ .  تاعالطا  قبط  مشچ )  یفارگونوس  یکشزپ (  مشچ  دربراک  یرتم  یکاپ  یرتمویب  نکسا   A/B یرتمیکپ یفارگوکا و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( Hakami یمکح (   09133808369 تسا .  ههامود  باسح 

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

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا قبط   قبط مشچ )  )  مشچ یفارگونوس   یفارگونوس یکشزپ (  (  یکشزپ مشچ   مشچ دربراک   دربراک یرتم   یرتم یکاپ   یکاپ یرتمویب   یرتمویب نکسا   نکسا   A/BA/B یرتمیکپ   یرتمیکپ وو   یفارگوکا   یفارگوکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ
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شخب ضایف  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 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

5957486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع جنپ 5  - چنرف زیاس 3 تکسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - ددع هس 3  - چنرف زیاس 4 تکسب 

1101091684000873 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم   EPSA یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 4  یژولورا  تکسب  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم   EPSA یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 3  یژولورا  تکسب  رتتاک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: 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

یژولورا یژولورا تکسب   تکسب رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 81 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g6alznt4qur9r?user=73474&ntc=5957486
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957486?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یتروص تکویژنآ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002104 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 20 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 
هتسب 22000 دادعت : 

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

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . یتروص یتروص   2020 تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 7979

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

5957496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 60 دادعت 6/5 زیاس - ددع 300 دادعت 7/5 زیاس - ددع 100 دادعت زیاس 8 - ددع 600 دادعت زیاس 7 رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000225 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 18 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دنربو  روتکاف  شیپ  - تسیمازلا IRC دکو تلاصا  بسچرب  دمیآ  یناریا -  طقف  دنرب   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   - تسا دات  اپوس  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور 40 هیوست - ناتسرامیب سانشراک  اب  دات  - ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  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

ددع ددع 6060 دادعت دادعت 6/56/5 زیاس زیاس -- ددع ددع 300300 دادعت دادعت 7/57/5 زیاس زیاس -- ددع ددع 100100 دادعت دادعت 88 زیاس   زیاس -- ددع ددع 600600 دادعت دادعت زیاس  77 زیاس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکاس رس  ید   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000630 زاین :  هرامش 

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

ددع 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

نشکاس نشکاس رسرس   یدید     99 ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) نیسح ماما  هاگشناد   :: 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 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

5957501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  لحم  رد  لیوحت  ددع  دادعت 20000  لالهاهس  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092650000009 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
IMED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 1 نیلوسنا فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا  لحم  رد  لیوحت  ددع  دادعت 20000  لالهاهس  نیلوسنا  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795398-061 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب.زرچوس  .3 اپوس .2 ناهیک بط  جسن  .1 .نولیان خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093856002103 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  گنیتاک  دنار و  نولیان  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1440 دادعت : 

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

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت ددع   ددع   2 000020000 دادعت   دادعت لالهاهس   لالهاهس نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 8282

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب.زرچوس   هجوتاب.زرچوس ..33 اپوس اپوس ..22 ناهیک ناهیک بطبط   جسن   جسن ..11 .نولیان .نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 8383

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

5957506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس یشک 15-10  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000419 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ییاوقم 18  هبعج   15x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

رازفا بیبط  یکشزپ 
هبعج 1000 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ییاوقم 24  هبعج   10x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

رازفا بیبط  یکشزپ 
هبعج 1000 دادعت : 

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

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

تناس تناس   1515 -- 1010 یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 8484
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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 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

5957507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب و افطل  - یگنهامه اب  اهناتسرامیب  ریاس  یارب  لاسرا  هام - دنچ  یارب  الاک  تساوخرد  فلتخم -  یاه  زیاس  رد  یا  یج  یپ  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن 

1101030577000254 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد   P.G.A یحارج هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 44040 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
ددرگیم مالعا  ابقاعتم  تساوخرد  تازج  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دنرب   دنرب افطل   افطل -- یگنهامه یگنهامه اباب   اهناتسرامیب   اهناتسرامیب ریاس   ریاس یارب   یارب لاسرا   لاسرا هام - - هام دنچ   دنچ یارب   یارب الاک   الاک تساوخرد   تساوخرد فلتخم -  -  فلتخم یاه   یاه زیاس   زیاس ردرد   یایا   یجیج   یپیپ   خنخن   ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ صخشم   صخشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   هیوست   هیوست هوحن   هوحن

8585
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: 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 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

5957530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 12  یشلابور /  یمشچ /  پرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000288 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یئافص رکاذ  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  ایشرا  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان  تکاپ  یدنب  هتسب  عون   AR-1206 لدم یمشچ  کپ  الاک :  مان 

تکاپ 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب   200x120 cm دناب ناپسا  تخت  رادشک  هفحلم  الاک :  مان 
ددع 1800 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تسرآ شونهم  هدننک  هضرع  عجرم   GOLDEN RTI یتراجت مان   VENUS 100 لدم هرفن  یتختور 2  یتشلابور و  باوخ  لیاسو  تس  الاک :  مان 

تس 1800 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

JIANGXI 3L MEDICAL PRODUCTS GROUP هدنزاس عجرم   3L یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هتسب   40x42 cm زیاس لیرتسا  یحارج  پرد  الاک :  مان 
تمالس هیتآ  ناروآ  مان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD

هتسب 140 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 12  یشلابور /  یمشچ /  پرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125230-0763  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: 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

یشلابور یشلابور یمشچ /  /  یمشچ پرد   پرد ناونع : : ناونع 8686
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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 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

5957535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامازلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) یحارج هالک  رامیب و  هعنقم  گرزب و  یلیخ  زیاس  فرصم  رابکی  راولش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000202 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینام بط  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  لدم 2005   XL زیاس یحارج  دربراک  راد  دنب  هالک  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هسراپ هنوخ  هب  هنوخ  نانیرفآراک  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یراجت  مان  دقاف  زیاس  یرف  فرصم  رابکی  رامیب  یتحار  راولش  الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
عجرم اسریه  ناشوپ  ابید  هدنزاس  عجرم  اسریه  یتراجت  مان   C4 لدم زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  یددع  ینوفلس 1  هتسب  رامیب  فرصم  رابکی  هعنقم  الاک :  مان 

اسریه ناشوپ  ابید  هدننک  هضرع 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/02 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

یحارج یحارج هالک   هالک وو   رامیب   رامیب هعنقم   هعنقم وو   گرزب   گرزب یلیخ   یلیخ زیاس   زیاس فرصم   فرصم رابکی   رابکی راولش   راولش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002632 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یرنورک  تنتسا  - 

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

1401/09/06 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 8888
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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 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

5957637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوف دنوس  ید  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000632 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  زیاس 10   ml 10 مجح اب  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 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

یلوف یلوف دنوس   دنوس یدید   99 ناونع : : ناونع 8989
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت گنیدیف  یژولوروا و  تس  یگنر و  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000490 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 480  یکشزپ  دربراک  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 

نتراک 7200 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  لدم 59933046  یکشزپ  یژولوروا  تس  الاک :  مان 
تس 500 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یگنر  فرصم  رابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 600 دادعت : 
1401/09/06 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

پویت پویت گنیدیف   گنیدیف وو   یژولوروا   یژولوروا تستس   وو   یگنر   یگنر مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 9090
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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 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

5957659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تس ناریا  کرام  یبآ  تک  ویژنآ  یهار  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000709 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تس ناریا  کرام  زیاس  یبآ  تک  ویژنآ  یهار  هس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

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

ینف  سانشراک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف لاسرا  زا  دعب  ههام  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تستس ناریا   ناریا کرام   کرام یبآ   یبآ تکتک   ویژنآ   ویژنآ یهار   یهار هسهس   ناونع : : ناونع 9191
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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 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

5957663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مویناتیت هلوناک 4  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000420 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اناداپسا حارج  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   JJECO یتراجت مان  یددع  هتسب 1   cannulated 7 لدم  mm 16 زیاس مویناتیت  یدپوترا  هلوناک  چیپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 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
دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  ( دشاب یم  تسویپ  لیافرد  تساوخرد  تسیل  ) تسا ههام  راهچ 

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

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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ یبا 260 زمرق و  یفارگونوس  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000491 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان   g 260 ینلیتا یلپ  بویت  دورتکلا  لژ  الاک :  مان 

بویت 1400 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمرگ یبا 260 زمرق و  یفارگونوس  لژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشت اب.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  ینادرم  زکرم  ییوراد  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه 

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

مویناتیت مویناتیت   44 هلوناک   هلوناک چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 9292

یمرگ یمرگ 260260 یبا   یبا وو   زمرق   زمرق یفارگونوس   یفارگونوس لژلژ   ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  . k ) 150cm هلول  ) بویت نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002108 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cm 150 روتکناک رس  کی  فرصم  رابکی  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 5000 دادعت : 

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

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنخ مرکا  یبن  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 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب تهج  ددع  دادعت 60  هب  یمرگ  یفارگونوس 260  لژ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090660000091 زاین :  هرامش 

جنخ ص   مرکا   یبن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یر  سکیا  هدننک  هضرع  عجرم   SKYGEL یتراجت مان   g 260 یرطب گنریب  یفارگونوس  لژ  الاک :  مان 

یرطب 60 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادرپراک اب  سامت   09173819201- دشابیم ههام  تخادرپ 3  - دشاب هتشاد  ربتعم   irc دک دشاب و   imed تیاس رد  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7443168311 یتسپ :  دک  جنخ ،  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620063-071  ، 52620051-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52620070-071 :: 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب . . k  )  150cmk )  150cm  هلول هلول  ) ) بویت بویت نشنتسکا   نشنتسکا ناونع : : ناونع 9494

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   6060 دادعت   دادعت هبهب   یمرگ   یمرگ   260260 یفارگونوس   یفارگونوس لژلژ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . ایفلدالیف دنبندرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002109 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  راسمرگ  ریوک  بط  اریو  هدنزاس  عجرم  تروپاس  کیدپوترا  وسپیچ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   L زیاس ایفلدالیف  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

راسمرگ ریوک  بط  اریو  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1500 دادعت : 

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

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . ایفلدالیف ایفلدالیف دنبندرگ   دنبندرگ ناونع : : ناونع 9696
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتتاک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002634 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  رتتاک  گنیدیاگ  - 

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

1401/09/06 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  تشگنا . یموینیملآ  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002106 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تعنص بط و  یددع  ینوفلس 12  هتسب  کچوک  تشگنا  یموینیمولآ  لتآ  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتتاک رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 9797

تشگنا تشگنا یموینیملآ   یموینیملآ لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 9898
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبلق سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000622 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   Vitalitec International یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   J 9180 لدم لباترپ  یبلق  سپیلک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   Vitalitec International یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   J 1180-1 لدم لباترپ  یبلق  سپیلک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبلق یبلق سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 9999
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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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمیا تاررقم  / هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  / دشاب یناریا  سنج  / تس کی  مادکره  اپ  تسد و  یدپوترا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راداینا 09105909902 هداز  میعن  یاقا  / تسیمازلا

1101090544000461 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   suzhou xinrong best medical instrument co.ltd هدنزاس عجرم  دک 1201-1212  یدپوترا  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/04 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  روتکاف  هارمه  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم عوجرم 

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

اپاپ وو   تسد   تسد یدپوترا   یدپوترا تستس   ناونع : : ناونع 100100
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شخب ضایف  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 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

5957816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  - ددع زیاس 10-16 تکوتسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف 

1101091684000874 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   RUSCH یتراجت مان  یتس  ینولیان 1  هتسب   fr 16 زیاس دک 650704  یژولورا  تکوتسیس  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: 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

یلوف5956903 هحفص 3)دنوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید5956933 هحفص 3)تاموزلم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.ددع5956940 دادعت 100  تناس  زیاس 40  تیکوراگ  هحفص 3)نرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تعاس5957010 رد  بعکم  رتم  وبروت 300 تلاح  هیفصت.امسالپ  یاوه  هیفصت  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوتاپ5957084 یفرصم  هحفص 3)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5957132pop -4 polymer - QI Amp DNA Investingator - Qia Amp DNA Mini(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.تسیمازلا5957238 کرادم  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  فارگویدراکورتکلا  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فلودر5957319 کرام  ینیب  یحارج  هحفص 3)یوقاچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یژولورا یژولورا تکوتسیس   تکوتسیس تستس   ناونع : : ناونع 10 110 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مامت5957392 هنیباک  دسج 3  هناخدرس   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا 
( ددع کی  لیتسا 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیوحت5957466 یزادنا و  هار  اب  یرتویپماک و  متسیس  اب  کیتاموتا  مامت  زاس  لولحم  هاگتسد  نیمات 
لحم رد  هاگتسد 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5957494BX43FL لدم نیبرود  هارمه  تنسرولف  هحفص 3)پوکسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یاه5957502 مرف  هب  .تسا  هباشم  دک  ناریا  () دروم  21 دادعت هب  مرف  یهاگشیامزا 6  اه ی  تیک 
.دوش تقد  تسویپ 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید5957545 هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5957622( ددع 24000  ) هتسب دنق 480 تست  راون  هحفص 3)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5957639 دنق  تست  راون  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب5957670 یاه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نویسازیدیریه5957731 هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیوک5957756 ورکیم  هدننک  ادج  هحفص 3)هلیسو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یسانش5957766 نوخ  یاه  شیامزآ  داقعنا  لرتنک  هحفص 3)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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