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

( یهگآ دادعت 0  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

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

( یهگآ دادعت 26  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 2

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

( یهگآ دادعت 123  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

140 1140 1 نابآ   نابآ هعمج  2727   هعمج یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 126126))

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

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

زا 110 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآ فجن  یرظتنم  دمحم  دیهش  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 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

5957955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تلاصا  بسچرب  یاراد IRCو  iMED قباطم تمیق  ههباشم  دک  ناریا  یتسویپ  لیاف  قبط  یصیخشت  رتتاک  نولاب و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 6  هدنشورف  اب 

1101092112000024 زاین :  هرامش 
دابآ فجن  یرظتنم  دمحم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هنیجنگ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EUROCOR هدنزاس عجرم   SUPER CROSS یتراجت مان   mm 2 زیاس نولاب  اب  یرنورک  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 
داگراساپ تمالس 

ددع 411 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  تلاصا  بسچرب  یاراد IRCو  iMED قباطم تمیق  ههباشم  دک  ناریا  یتسویپ  لیاف  قبط  یصیخشت  رتتاک  نولاب و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6 

8514674687 یتسپ :  دک  نمهب ،  یتعیرشرتکد خ22  دابآ خ  فجن  ناهفصا  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42641212-031  ، 42643000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42646951-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصیخشت یصیخشت رتتاک   رتتاک وو   نولاب   نولاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 110 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tcd8xdnxndffw?user=73474&ntc=5957955
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957955?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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . رپسرگ لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002107 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  KJ یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  لدم 049-104   5x330 mm زیاس لیتسا  سنج  یپوکسوراپال  دربراک   Fanstrated رپسرگ سپسروف  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس
ددع 100 دادعت : 

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

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپسرگ رپسرگ لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 110 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g6mxuyvpbx6ua?user=73474&ntc=5957959
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957959?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5957963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بطوپاکت تکرش  کت ) کب   ) نوخ تشک  لایو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000100 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرابتعا دیرخ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,500 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 50 دادعت 4 زیاسددع 50 دادعت 3 زیاس ددع  50 دادعت 2 زیاس یتراگوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000849 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
CEM 602 دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   PEROUSE MEDICAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 4 زیاس یقورع  یتراگوف  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  کتیت  دکو  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپ تازیهجت 

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ تشک   تشک لایو   لایو ناونع : : ناونع 33

یتراگوف یتراگوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زرف امسالپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000850 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   ZENGYUAN THECNOLOGY هدنزاس عجرم   ZYT یتراجت مان  یتس  رادقم 6  نتراک  یدنب  هتسب  عون  لدم 2408  زرف  امسالپ  تس  الاک :  مان 

میکح ایوپ  بط  نمیا  هدننک 
تس 400 دادعت : 

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

دات ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  کتیت  دکو  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپ تازیهجت 

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زرف زرف امسالپ   امسالپ تستس   ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیتوراک 30*7 تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000848 زاین :  هرامش 

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

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
ددع 5 دادعت : 

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

دات ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  کتیت  دکو  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپ تازیهجت 

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5958019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

77** 3030 دیتوراک   دیتوراک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 66

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه هلول   هلول عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ یاه  هلول  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000495 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LABTRON یددع نتراک 650   cm 8 زیاس بورکیم  تشک  صوصخم  راد  رد  شید  یرتپ  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نامرآ هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 2000   K2EDTA 1 ml یریگنوخ شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  نیژور  هدننک  هضرع  عجرم  احر  یددع  نتراک 500   RU-6010 لدم یکیتسالپ  لیرتسا  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   K2EDTA لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 2 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
FAR TEST

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

FAR یتراجت مان   Plain لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 6 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
TEST

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ریبدت بط  جنرت  هدننک  هضرع  عجرم   ZIMAX هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 350  لدم 18070326   mm 100 عافترا  mm 12 رطق یا  هشیش  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
کویب هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 1200   Hemolys لدم  cm 10 عافترا  mm 16 رطق یا  هشیش  سنج  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

نایناریا هشیش 
نتراک 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5958024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . تیلپ طبار  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002118 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  دمراف  لدم  یکشزپ  رتوکورتکلا  هاگتسد  هب  یرجرسورتکلا  تیلپ  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5958025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . گرزب پیترگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002119 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیلپ تیلپ طبار   طبار میس   میس ناونع : : ناونع 88

گرزب گرزب پیترگنیف   پیترگنیف ناونع : : ناونع 99

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

5958028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  یمالعادک  تسویپ ،  تاصخشم  تسیل و  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004718000111 زاین :  هرامش 

ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امزآ یمیش  ناژون  هدننک  هضرع  عجرم   ALFA یتراجت مان  یددع  هبعج 25  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نینوپورت  تیک  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای هدش  تسویپ  تسیل  ددجم  یرازگراب  لیمکت و  ، اضماورهم  ) ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  ناگیار  لیوحت   IMED تیاس رد  لوصحم  تکرش و  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تساه یسررب  زا  تکرش  فذح  هلزنم  هب  یتساوخرد  مالقا  ندوب  صقان  ای  لیمکت  مدع  تسا )  یمازلا  هدش  هتساوخ  مالقا  ساسارب  روتکاف  شیپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نینوپورت   نینوپورت تیک   تیک یهاگشیامزآ   - - یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  هاگتسد  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000174 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

تسیل  1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قرب اه ی  زیرپ   / هدش رکذ  تازیهجت  یمامت  یارب  یفیک  لرتنک  ماجنا  زوجم  / دنرب هدننک  تکرش  اب  ناکساو  باهذ  بایا و   / تسیمازلا روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدم نعت  اب  یلام  روما  لوسم  دهعت  اب  یتدم  تروص  هب  تخادرپ   / دوش ماجنا  ناگیار  تروص  هب  ددجم  هربیلاکو 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ هاگتسد   هاگتسد یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ ددرگ - جرد  روتکاف  شیپ  رد   irc  - ههام راهچ  تخادرپ   - هباشم دک  ناریا   - ...و یریصح  بسچ  دیل و  تسچ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ رداص  روتکاف 

1101094101000155 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   15x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   FUSHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  یکشزپ  شفک  رواک  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   43x45 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهپس بط  اوادم  هدننک  هضرع  عجرم   ISP یتراجت مان   g 100 ینولیان هتسب  لیرتسا  ریغ  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 400 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریصح یریصح بسچ   بسچ وو   دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8*11 زیاس یلافطا  تقوم  نمول  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002494 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 16 لوط  12F رطق یژولوروا  دربراک  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشمدک  ناریا..دشاب  imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  یتسیابالاک..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

88 ** 111 1 زیاس زیاس یلافطا   یلافطا تقوم   تقوم نمول   نمول لبد   لبد ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ   / calibration gas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000486 زاین :  هرامش 

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

زربلا
ددع 1 دادعت : 

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

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

07731311460-1457-1461-1458-1463-1469

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

calibration gascalibration gas ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 110 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4alccjp9efhzq?user=73474&ntc=5958044
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958044?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5958052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع مادکره 200  ) 16*12 و 20*12 زیاس لاسگرزب  نمول  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002492 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 16 لوط  12F رطق یژولوروا  دربراک  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب نمول   نمول لبد   لبد ناونع : : ناونع 1515

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

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

5958053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  رتتک 20 و22 . لایرترآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002125 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   22Gx8 cm زیاس  SAC-00822 لدم ینایرش  رتتاک  الاک :  مان 

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

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   20Gx8 cm زیاس  SAC-00820 لدم ینایرش  رتتاک  الاک :  مان 
هتسب 50 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2222 وو   2 020 رتتک   رتتک لایرترآ   لایرترآ ناونع : : ناونع 1616
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قباطم  ییورید  هاگتسد  نیلاکلا  لایرتکاب و  یتنآ  وشتسش  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002491 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایاش هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Lit 2 رادقم یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  نیالاکلآ  دربراک  یکیتسالپ  یرطب  عیام  وشتسش  لولحم  الاک :  مان 

ایوپ شواک 
یرطب 70 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Lit 0/5 رادقم یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  لایرتکاب  یتنآ  دربراک  یکیتسالپ  یرطب  عیام  وشتسش  لولحم  الاک :  مان 

ایوپ شواک  نایاش 
یرطب 70 دادعت : 

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

تسا یمازلا  تلاصا  بسچرب  دک IRC و IMED و   --- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییورید ییورید هاگتسد   هاگتسد نیلاکلا   نیلاکلا وو   لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ وشتسش   وشتسش لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 1717
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد روتکاف  شیپ  رد   irc  - ههام راهچ  تخادرپ   - هباشم دک  ناریا   - تناس 11 بلق راون  ذغاک  نیروتینام و  لاتف  ذغاک  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ رداص  روتکاف  شیپ  ددرگ -

1101094101000154 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  KD PAPER یتراجت مان   150x90x150 mm زیاس  BAO/DAO-EDAN لدم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یباتک  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
شناد رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدنزاس  عجرم  شناد  رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع 

هتسب 300 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

رگشواک یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   KD PAPER یتراجت مان   mmx20 m 110 زیاس  KD19110 لدم ینوفلس  هتسب  یلور  بلق  راون  ذغاک  الاک :  مان 
شناد

هتسب 50 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس 111 1 بلق بلق راون   راون ذغاک   ذغاک وو   نیروتینام   نیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 110 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gp8sndedbmk2c?user=73474&ntc=5958055
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958055?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5958059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یهلادبع  مناخ  سامت 09163613783 هرامش  ههام  تخادرپ 3  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101091527000097 زاین :  هرامش 
رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   SPAN یتراجت مان  یکسید  یا 50  هشیش  لایو  ییاوقم 1  هبعج   13MD352-50 لدم نوسکایرتفس  مارگویب  یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
صیخشت ورشیپ  هدننک 

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

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ههام  هس  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  نتشاد  تروص  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف 

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 1919
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( ایراسیمک  ) یتشادهب زکارم  تهج  یکشزپ  تازیهجت  ( ملق  33  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000097 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رادقم 1800 یددع  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   ab1005 لدم  25x19 cm زیاس لیتسا  سنج  یا  هناوتسا  لکش  زاگ  سکیب  نویسازیلیرتسا  هبعج  الاک :  مان 

یشخب زیهجت  رذآ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یشخب  زیهجت  رذآ  هدنزاس  عجرم  زیهجت  رذآ  یتراجت  مان   g
ددع 1 دادعت : 

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

لیوحت .دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  روتکاف و  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط   ( یتناراگ  ، زیاس ، دادعت ، کرام عون   ) رظن زا  دیاب  مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  تبث  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  تشادهب ) زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد 

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

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

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناوتسا   هناوتسا لکش   لکش زاگ   زاگ سکیب   سکیب نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 2020
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  لیذ  تاصخشم  اب   CR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000361 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دراد تسویپ  - 

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

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

ددرگ ءاضما  رهم و  تکرش  طسوت  لیمکت و  تکرش  طسوت  تسویپ  مرف  مهم *  * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CRCR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ نام  رد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5958092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک.تسویپ  یاراد  - یکشزپنادند یاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092835000043 زاین :  هرامش 

راهباچ نام  رد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شیک هعسوت  ایوپ  اند  هدننک  هضرع  عجرم   D AND P یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 1200  یددع  لافطا 7  یکشزپادند  سپسروف  تس  الاک :  مان 

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

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

هباشم دک..رظن  دروم  دک  دوبن  تلع  هب  .دیئامرف  تقد  هدش  تسویپ  تاحیضوت  لیاف  هب  امتح  تسا  دنمشهاوخ..تسا  هدش  باختنا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هیارک.دشاب  یم  رابنا  دیسر  الاک و  تفایرد  زا  سپ  زور  ات 20  رثکادح 15  تخادرپ.تسا  هدش  باختنا 

 : یتسپ دک  راهباچ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  - رگراک شبن  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9971855455

35338004-054  ، 35332410-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338005-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع لافطا  77   لافطا یکشزپادند   یکشزپادند سپسروف   سپسروف تستس   ناونع : : ناونع 2222
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یتناس  تشک 10  طیحم  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000802 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
یمتاح روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   TITAN یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یطوق  راگآ  تناک  تیلپ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

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

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

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

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  یرتم /  لوط 5   / laser Tacho /temp probe TTP10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000487 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شوج شواک  هدننک  هضرع  عجرم   IAM یتراجت مان   4WRZ 25 E220-7/6EG24N9ETK4/D3M لدم یهاگشیامزآ  کینوسارتلوا  بارپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تسا  یمازلا  ازجم  ینف  یلام و  داهنشیپ  تسویپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  یرتم /  لوط 5   / laser Tacho /temp probe TTP10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تادنتسم  دقاف  تاداهنشیپ 

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

31311060-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   1010 تشک   تشک طیحم   طیحم تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 2323

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ کینوسارتلوا   کینوسارتلوا بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 2424

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

5958244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ) داوم تشپ  امرگ  هجرد  هب 135  مواقم  ( یبآ درز و  زجب  گنز  () رتم یتناس  ضرع 150   ) والکوتا لباق  یعمش  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشم

1101005899000092 زاین :  هرامش 
زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح نافاب  خن  هدننک  هضرع  عجرم   m 40 هقاط  cm 150 ضرع عمشم  سنج  یناتسرامیب  راد  خن  تشپ  هچراپ  الاک :  مان 
هقاط 300 دادعت : 

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

یمازلا ناگ  هدننک  تکرش  یمامت  یارب  هنومن  لاسرا  ) .دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل.دش  دهاوخ  هداد  تدوع  هدنشورف  دوخ  هنیزه  اب  ، الاک یلاسرا  هنومن  اب  یلصا  یالاک  تریاغم  تروص  رد  (. دشابیم

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

والکوتا والکوتا لباق   لباق یعمش   یعمش هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 2525

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

ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب لحم  رد  ریمعت  یبناج -  مزاول  هیلک  هارمهب   GETINGE والک وتا  هاگتسد  سیورسو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090011000060 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق تاروسکو  زایندروم  تاعطق  نیمات  هطوبرم /  ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ./. دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  باهذو  بایاو 

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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  123123   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GETINGEGETINGE  والک والک وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد سیورسو   سیورسو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2626
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ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کپیل - ددع مرس 6000 تس  - ددع یس 130  یس  گنرس 50 - ددع یس 30000 یس  گنرس 5 - ددع یس 45000 یس  گنرس 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  260 ژاواگ گنرس  - ددع نیلوسنا 12000 گنرس  ددع - یمشچ 200

1101090311000069 زاین :  هرامش 
سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   cc 1 مجح نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هتشاد ار  دمیا  تیاس  رد  زین  ار  مالقا  شورف  زوجم  دمیا و  تیاس  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات   .. شابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ....دشاب 

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس   22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا...یناریا  امتح  کرام....ددع  زبس 2000 تکوژنآ  - ددع یبآ 5000 تکوژنآ  - ددع 8000 یتروص تکوژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090311000071 زاین :  هرامش 

سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایژرپ هدننک  هضرع  عجرم   COMFYCATH یتراجت مان  یددع  هبعج 100   g 20 زیاس  IV cannula تکویژنآ الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد ار  دمیا  تیاس  رد  زین  ار  مالقا  شورف  زوجم  دمیا و  تیاس  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات   .. شابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ....دشاب 

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتروص یتروص تکوژنآ   تکوژنآ ناونع : : ناونع 2828

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

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

5957956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . زاتسومه پیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002116 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نونف یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00521230 دک  cm 235 زیاس زاتسومه  سپیلک  الاک :  مان 

رصع
ددع 100 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

زاتسومه زاتسومه پیلک   پیلک ناونع : : ناونع 2929

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

5957958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یعامتجا نیمات  نامزاس  بسن و  یلاع  ناتسرامیب  یوگول  ) اب هارمه  راد  مرآ  هارجگ  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000095 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تراجت  راثیا  هدننک  هضرع  عجرم  راثیا  یتراجت  مان  یرتم  یلور  هتسب   cm 150 ضرع هارجک  هچراپ  الاک :  مان 

رتم 1000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ناگ  هدننک  تکرش  یمامت  یارب  هنومن  لاسرا  ) .دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل.دش  دهاوخ  هداد  تدوع  هدنشورف  دوخ  هنیزه  اب  الاک  ، یلاسرا هنومن  اب  یلصا  یالاک  تریاغم  تروص  رد  (. دشابیم

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5957960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یس یس  گنرس 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002124 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 20 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 41000 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

راد راد مرآ   مرآ هارجگ   هارجگ هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 3030

یسیس یسیس   2020 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: 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 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

5957961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  / تیفیک دأت  مدع  تروص  رد  تدوع  / تیفیکاب / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب   / یلوبمآ یتنآ  باروج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب 

1101094764000291 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

یپ کین  تراجت  انرو  هدننک  هضرع  عجرم   VERNA یتراجت مان  یددع  هتسب 1   S-3XL زیاس  AG لدم یلوبمآ  یتنآ  یبط  باروج  الاک :  مان 
ددع 2400 دادعت : 

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

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

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

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

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلوبمآ یلوبمآ یتنآ   یتنآ باروج   باروج ناونع : : ناونع 3232
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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

5957962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساریپسآ یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000492 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مان یددع  کپ 1  یو  هتسب   AD18*50-00 Aspidax لدم  Gx50 mm 18 زیاس یکشزپ  فرصمرابکی  ناوختسا  زغم  نویساریپسآ  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

دمراف ادیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دمراف  ادیت  هدنزاس  عجرم  سکادیت  یتراجت 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
مان یددع  کپ 1  یو  هتسب   AD16*50-00 Aspidax لدم  Gx50 mm 16 زیاس یکشزپ  فرصمرابکی  ناوختسا  زغم  نویساریپسآ  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

دمراف ادیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دمراف  ادیت  هدنزاس  عجرم  سکادیت  یتراجت 
ددع 50 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

نویساریپسآ نویساریپسآ یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 3333
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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 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

5957964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . تناس 10و15  یچگ دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002121 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسگداپ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 40   cmx2/5 m 15 زیاس یچگ  دناب  الاک :  مان 

نتراک 3000 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسگ  ارای  یتراجت  مان  یلور  نتراک 60   cmx2/5 m 10 زیاس یچگ  دناب  الاک :  مان 
نتراک 4000 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

تناس تناس   1515 وو 1010 یچگ یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 3434
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تشر انیسروپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   - تسویپ تسیل  رد  هدش  مالعا  هکت  هس  یس  یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000156 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رسدور یانیم  گنرس  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  لیهآ  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 10 یقیرزت یا  هکت  هس  کال  رئول  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  روکذم 

4193713194 یتسپ :  دک  انیسروپ ،  ناتسرامیب  انیسروپ -  هارراهچ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 3535
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیت هساوآ  گنرس 3- دزی  دزی 2- دبیم  هدش 1- هدافتسا  یاهدنرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000905 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 2/5 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 100000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 100000 دادعت : 

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

اب الاک  لصاو  هنومن  لاسرا  هنیزه  // یمازلا هنومن  لاسرا  // هکیت هساوآ  گنرس 3- دزی  دزی 2- دبیم  هدافتسا 1- یاهدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهازن 09160965132 // دمیآ // هدنشورف

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   2 /52/5 قیرزت   قیرزت فرصمرابکی   فرصمرابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 3636
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DX-M لدم  AGFA کرام زیاس 17*14   CR تساک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000246 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
DX-M لدم  AGFA کرام زیاس 17*14   CR تساک - 

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

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

هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5957991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  یمشچ  هژوفرپ  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000226 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هاگن سوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یلاکیدم 1  تکاپ   110x160 cm لیرتسا فرصمرابکی  یمشچ  راد  هسیک  رادبسچ  ناش  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

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

هیوست - ددرگ تسویپ  دنربو  روتکاف  شیپ   - تسیمازلا IRS دک تلاصا  بسچرب  دمیآ  - ناتسرامیب سانشراکاب  دات   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا طقف  دنرب  - هزور 45

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

1414** زیاس  1717 زیاس   CRCR تساک   تساک ناونع : : ناونع 3737

فرصم فرصم رابکی   رابکی یمشچ   یمشچ هژوفرپ   هژوفرپ ناش   ناش ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 110 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wwqp7h82lm2w5?user=73474&ntc=5957967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957967?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rgku6eywebhs5?user=73474&ntc=5957991
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957991?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دسرب ینف  سانشراک  دات  هبالاک  - یدنبرمک - یدازون - ارتکو لدم  ناگزاس  یتایح  مئالع  روتینام  رتمیسکا  سلاپ  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09148245007

1101093775000375 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ بط  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیفلد  یتراجت  مان  لدم 110  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

09148245007- دسرب ینف  سانشراک  دات  هبالاک  - یدنبرمک - یدازون - ارتکو لدم  ناگزاس  یتایح  مئالع  روتینام  رتمیسکا  سلاپ  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

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

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

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

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

5957998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رکذ  دنرب  تسویپ و  تسیل  قبط  یدپوترا  یلومعم  چگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000017 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وراد هدننک  هضرع  عجرم   FIBER GYPSEOUS یتراجت مان  یددع  ینولیان 2  هتسب   10x250 cm زیاس یلومعم  لدم  یدپوترا  یریگ  چگ  خن 40  دناب  الاک :  مان 

دوریم لحاس 
هتسب 2000 دادعت : 

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

هدهع هب  لاسرا  هنیزه  .دشاب  هتشاد  تلاصا  بسچرب  رظن  دروم  یالاک.ددرگ  ظاحل  IRC دک ددرگ و  لاسرا  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  هس  لقادح  تکرش  هب  یتخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف 

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

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

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا یلومعم   یلومعم چگچگ   ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5957999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلگیژ هرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000851 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  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 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلگیژ یلگیژ هرا   هرا ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

300cm-014/0 ریاو دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000847 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ACCURA هدنزاس عجرم   ACCURA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 300 زیاس  SOFT 0.014 لدم  PTCA یبلق ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
هبعج 30 دادعت : 

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

دات ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  کتیت  دکو  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپ تازیهجت 

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

300300 cmcm-- 0 14/00 14/0 ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 120 d80 موتامرد هغیت  ددع  یتسد 120 موتامرد  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000852 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بلطم هدننک  هضرع  عجرم  رادیاپ  کینورتکلا  بلطم  هدنزاس  عجرم   89/9x18/8x0/4 mm زیاس  D80 لدم تسوپ  یحارج  یکشزپ  موتامرد  هغیت  الاک :  مان 

رادیاپ کینورتکلا 
ددع 240 دادعت : 

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

دات ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  کتیت  دکو  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپ تازیهجت 

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 120120 دادعت   دادعت d80d80 موتامرد   موتامرد هغیت   هغیت ددع   ددع 120120 یتسد   یتسد موتامرد   موتامرد هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 4343

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 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

5958003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص کف  کالپو  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000421 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیما هدننک  هضرع  عجرم   OANDM medical یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 5  هتسب   mm 1 زیاس خاروس 4  دادعت  تروص  کف و   mini straight کالپ الاک :  مان 

یلو یایروپ 
هتسب 1 دادعت : 

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

هس باسح  هیوست  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشاب یم  هباشمالاک  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  ( دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  تاصخشم  ) تسا ههام 

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

تروص تروص کفکف   کالپو   کالپو چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000622 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 900 مادکره ینایرش  -- یدیرو یالوتسیف  نزوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,800 دادعت : 

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

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) نینموملاریما ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  یلارت و  ، روشاگیل لوژام  هارمه  هب  رتوکورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000312000096 زاین :  هرامش 

نینموملاریما ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  بط  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناوآ  هدنزاس  عجرم   SMART-4 لدم یمومع  یحارج  رتوکورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ اب  روتکاف  شیپزکرم  برد  لیوحت  ههام  تخادرپدشاب 6  قوف  تیاسردزاجم  یگدنیامن  یاراد  وضع imed و  هدننک  نیمات  ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  خساپ  هدش  رکذ  طیارش  اب  هدننک  نیمات  طیارش  تریاغم  تروصرد  دوش ، تسویپ   irc دک دنرب و 

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  بنج  تشدرس  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173601-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173626-086 :: 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

یلارت یلارت ،، روشاگیل روشاگیل لوژام   لوژام هارمه   هارمه هبهب   رتوکورتکلا   رتوکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یس 200 یس  ناوختسا 10 ردوپ  ددع  یس 100 یس  ناوختسا 5 ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000853 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ازر  بط  نیون  نایار  هدنزاس  عجرم   cc 0/5 فرظ  Xenograft cancellous powdre لدم یدپوترا  ناوختسا  ردوپ  تفارگ  الاک :  مان 

ازر بط  نیون  نایار  هدننک  هضرع 
ددع 300 دادعت : 

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

دات ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  کتیت  دکو  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپ تازیهجت 

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 200200 یسیس   یسیس   1010 ناوختسا   ناوختسا ردوپ   ردوپ ددع   ددع 100100 یسیس   یسیس   55 ناوختسا   ناوختسا ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000621 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
( ردوپ ) تراکانر - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

5958010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز راهب  یرتیل  سکاب 5  یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000018 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 2000 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  هس  لقادح  تخادرپ  هنیزه  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیز تسیز راهب   راهب یرتیل   یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 4949

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هیوست  هوحن  - دنیامن تکرش  لک  هرادا  زاجم  ناگدننک  نیمات  - ینیمخ ماما  ناتسرامیب  باصعاوزغم  یموتوینارک  یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ 

1101030577000264 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

انیس نبا  زیهجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   KMT یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  فافل   ATIS-NU04 لدم باصعا  زغم و  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
تس 250 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

ناتسرامیب ناتسرامیب باصعا   باصعا وو   زغم   زغم یموتوینارک   یموتوینارک یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یمرگ 2000  ناگ 50 

1101005896000035 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

نایناریا رتسگ  بط  ناینام  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   MT-E.J 001 لدم فرصمرابکی  لیرتسا  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
هتسب 2000 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  هیوست 3  یدقن و  ریغ  دیرخ 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم یمازلا  دات  تهج  هنومن  هئارا 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  هنومن  لاسرا  هنیزه 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 0002000 یمرگ   یمرگ   5050 ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 5151

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

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

5958013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکتسد.هتسب 200 گرزب زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد.هتسب  50 .طسوتم زیاس  لینیو  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هتسب طسوتم 100 زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم 

1101094143000018 زاین :  هرامش 
یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  یکشزپ  نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   ROYAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  گرزب  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 200 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  طسوتم  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 100 دادعت : 

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

تیاعر ار  هدش  رکذ  دراوم  امتح  انمض.تسا  هدش  رکذ  هتسب  تروص  هبالاک  ره  زا  زاین  دروم  رادقم  دامرفب  تقد  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرصیق.مرازگساپس.دوش 09123846513 لاسرا  همیمض  لیاف  اب  اهدمیآ  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  روتکاف  شیپ  لاسرا  رب  هوالع.دامرفب 

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

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 سنج   سنج ردوپ   ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد.هتسب   شکتسد.هتسب 5050 .طسوتم .طسوتم زیاس   زیاس لینیو   لینیو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیرازس کپ 

1101005896000038 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   MT-E.I 001 لدم فرصمرابکی  لیرتسا  نامیاز  نیرازس و  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
نایناریا رتسگ  بط  ناینام  هدننک 

هتسب 240 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  هیوست 3  یدقن و  ریغ  دیرخ 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم یمازلا  دات  تهج  هنومن  هئارا 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  هنومن  لاسرا  هنیزه 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصمرابکی فرصمرابکی لیرتسا   لیرتسا نامیاز   نامیاز وو   نیرازس   نیرازس یحارج   یحارج تاجوسنم   تاجوسنم تستس   ناونع : : ناونع 5353

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  هام - یط 6  لاسرا  - دشابیم تسویپ  کپ  تازج  ینیمخ -  ماما  ناتسرامیب  تارقف ) نوتس  ) نیاپسا یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن تکرش  زاجم 

1101030577000263 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  انیس  نبا  زیهجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  سیتآ  یتراجت  مان  یتس  یذغاک 1  فافل   ATIS-SC02 لدم تارقف  نوتس  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
انیس نبا  زیهجت  ایرآ 

تس 150 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

ناتسرامیب ناتسرامیب تارقف ) ) تارقف نوتس   نوتس )) نیاپسا نیاپسا یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  ددع - ییاوهق 12  پارکسا  نیداتب  ددع - یرتیل 60  کی  نیداتب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090311000070 زاین :  هرامش 

سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نجورب  نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  نجورب  نانح  یتراجت  مان  گنر  زبس  ینلیپورپ  فرظ   Lit 4 نیداتب هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نجورب نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

هتشاد ار  دمیا  تیاس  رد  زین  ار  مالقا  شورف  زوجم  دمیا و  تیاس  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات   .. دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ....دشاب 

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوهق ییاوهق پارکسا   پارکسا نیداتب   نیداتب ددع - - ددع   6060 یرتیل   یرتیل کیکی   نیداتب   نیداتب ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگنل 40*60

1101005896000037 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

زیهجت شورس  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شورس  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 20  هتسب   40x50 cm داعبا یحارج  هیال  لیرتسا 2  ریغ  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ناهاپس

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  هیوست 3  یدقن و  ریغ  دیرخ 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم یمازلا  دات  تهج  هنومن  هئارا 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  هنومن  لاسرا  هنیزه 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج هیال   هیال   22 لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ گنال   گنال نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یحارج ر120  کپ 

1101005896000036 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

ناینام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   MT-E.A 001 لدم فرصمرابکی  لیرتسا  لارنج  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
نایناریا رتسگ  بط 
هتسب 120 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  هیوست 3  یدقن و  ریغ  دیرخ 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم یمازلا  دات  تهج  هنومن  هئارا 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  هنومن  لاسرا  هنیزه 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصمرابکی فرصمرابکی لیرتسا   لیرتسا لارنج   لارنج یحارج   یحارج تاجوسنم   تاجوسنم تستس   ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ فجن  یرظتنم  دمحم  دیهش  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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ تلاصا  بسچرب  یاراد  IRC یاراد IEMD قباطم تمیق  ههباشم  دک  ناریا  یتسویپ  روتکاف  قبط  نلاب  تنتسا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ههام   6

1101092112000023 زاین :  هرامش 
دابآ فجن  یرظتنم  دمحم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

FR2713 دک تشادهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FIREHAWK LIBERTY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/75x13 mm زیاس یقورع  تنتسا  الاک :  مان 
MICROPORT هدنزاس عجرم 

ددع 174 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ههام  تخادرپ 6  تلاصا  بسچرب  یاراد  IRC یاراد IEMD قباطم تمیق  ههباشم  دک  ناریا  یتسویپ  روتکاف  قبط  نلاب  تنتسا و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  اب  لمح 

8514674687 یتسپ :  دک  نمهب ،  یتعیرشرتکد خ22  دابآ خ  فجن  ناهفصا  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42641212-031  ، 42643000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42646951-031 :: 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

نلاب نلاب وو   تنتسا   تنتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشابیم دات  دروم   kmt دنرب هام - یط 6  لاسرا  دشابیم - تسویپ  کپ  تازج   - ینیمخ ماما  ناتسرامیب  بلق  یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور فرظ 3  اهنت  دات  تهج  هنومن 

1101030577000259 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

انیس نبا  زیهجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   KMT یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  فافل   ATIS-NU04 لدم زاب  بلق  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
تس 500 دادعت : 

1401/09/09 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

ناتسرامیب ناتسرامیب بلق   بلق یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 5959

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

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

5958022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یدپوترا هرا  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002117 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  رتوسد  یتراجت  مان   S81-102 لدم  10x70x150 mm زیاس یدپوترا  هرا  غیت  الاک :  مان 

ددع 410 دادعت : 
1401/09/28 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 6   :: 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

ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تفج ریرح 7/5(40000  ردوپ  مک  لیرتسا  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000896 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 40000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسح رب  دادعت  _ دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  _ دشابیم هباشم  دک  ریرح 7/5_ ردوپ  مک  لیرتسا  یحارج  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دمیآ  نتشاد  _ دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ تفج

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا هرا   هرا غیت   غیت ناونع : : ناونع 6060

ریرح ریرح ردوپ   ردوپ مکمک   لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت و تسویپ  لیاف  .ههام  باسح 4  هیوست  زیاس 20 .  یکشزپ  فرصم  رابکی  لیرتسا  تکویژنآ  تسا .  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  هناماس  تسویپ  ددجم 

1101090979000380 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک . LAKHANI MEDICARE Pvt. Ltd هدنزاس عجرم   HICO یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 20 زیاس یکشزپ  فرصم  رابکی  لیرتسا  تکویژنآ  الاک :  مان 
یریزو ایور  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ددجم  لیمکت و  تسویپ  لیاف  .ههام  باسح 4  هیوست  زیاس 20 .  یکشزپ  فرصم  رابکی  لیرتسا  تکویژنآ  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  هناماس 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: 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

یکشزپ یکشزپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 6262

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هام یط 6  لاسرا  - دنیامن تکرش  لک  هرادا  زاجم  ناگدننک  نیمات  دشابیم - تسویپ  تازج   - ینیمخ ماما  ناتسرامیب  پیه  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صخشم روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن 

1101030577000262 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  انیس  نبا  زیهجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  سیتآ  یتراجت  مان  یتس  یذغاک 1  فافل   ATIS-HIP04/01 لدم پیه  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
انیس نبا  زیهجت  ایرآ 

تس 350 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

ینیمخ ینیمخ ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب پیه   پیه کپکپ   ناونع : : ناونع 6363

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن  - هام یط 6  لاسرا  ینیمخ - ماما  ناتسرامیب  - ددع زاب 50  هناش  یحارج  کپ  ددع و  هناش 35 یپوکسورترآ  یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تازج  - ددرگ صخشم  هیوست 

1101030577000261 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

عجرم انیس  نبا  زیهجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  سیتآ  یتراجت  مان  یتس  یذغاک 1  فافل   ATIS-ART08 لدم یپوکسورترآ  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
انیس نبا  زیهجت  ایرآ  هدنزاس 

تس 35 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

عجرم انیس  نبا  زیهجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  سیتآ  یتراجت  مان  یتس  یذغاک 1  فافل   ATIS-LOW01/03 لدم یناتحت  مادنا  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
انیس نبا  زیهجت  ایرآ  هدنزاس 

تس 50 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

یپوکسورترآ یپوکسورترآ یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 6464

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

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

5958030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ( cm260 035/0 زیاس ( /) cm150 035/0 زیاس کیلیفوردیه (  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب 

1101093856002130 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یکیتسالپ 1 هتسب   SPLASH WIRE HYDROPHILIC STEERABLE GUIDE WIRE لدم یقورع  یبلق و  کیلیفوردیه  یفارگویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
زیاس 260  MERIT MEDICAL IRELAND LTD هدنزاس عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک  بط  کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   SPLASH WIRE یتراجت مان  یددع 

cm
ددع 30 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یکیتسالپ 1 هتسب   SPLASH WIRE HYDROPHILIC STEERABLE GUIDE WIRE لدم یقورع  یبلق و  کیلیفوردیه  یفارگویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

زیاس 150  MERIT MEDICAL IRELAND LTD هدنزاس عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک  بط  کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   SPLASH WIRE یتراجت مان  یددع 
cm

ددع 30 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

کیلیفوردیه کیلیفوردیه ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 6565

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

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

5958031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  رچوس . روکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002111 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناتسبط هدننک  هضرع  عجرم   TEXTILE HI TEC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 5 زیاس  AVRE لدم مویناتیت  سنج  یدپوترا  روچوس  روکنا  الاک :  مان 

رتسگ
ددع 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

رچوس رچوس روکنا   روکنا ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب لباکراشف  لباک  - سلاپ بورپ  هارمه  هب  رگارد  کنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000897 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BEIJING RONGRUI هدنزاس عجرم  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   SAADAT ECG REK5090B یکشم درگ  تکوس  دیل  لباک 5  کنارت  طبار  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CENTURY SCI AND TECH CO. LTD
ددع 4 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  هیدات  هنومن  هیارا  یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا IMD_IRC زوجم

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

یکشزپ یکشزپ یبلق   یبلق گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   SAADAT ECG REK5090BSAADAT ECG REK5090B یکشم   یکشم درگ   درگ تکوس   تکوس دیل   دیل   55 لباک   لباک کنارت   کنارت طبار   طبار ناونع : : ناونع 6767

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

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

5958033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . فاک نودب  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002110 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فاک  نودب  فرصم  رابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

فاک فاک نودب   نودب هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم دنلب  نبرک  ساملا  یج  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000494 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 3 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  لیفوردیه  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدم دنلب  نبرک  ساملا  یج  لبددنوس   :: 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

نبرک نبرک ساملا   ساملا یجیج   لبد   لبد ناونع : : ناونع 6969

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

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

5958036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یژولویدار ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002112 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناگرهم دم  ایسرپ  هدننک  هضرع  عجرم   MXG یتراجت مان  یا  هتسب  نتراک 5   35x43 cm زیاس یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/09/30 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

یژولویدار یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 7070

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقا / دشاب یناریا  سنج   / تسیمازلا دمیا  تاررقم  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / دشابیم تسویپ  یتساوخرد  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادرابنا 09105909902 هداز  میعن 

1101090544000463 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   BLUE DRAPE یتراجت مان  لیرتسا  فرصمرابکی  هتسب   OSP1101 نامیاز کپ  الاک :  مان 
هتسب 300 دادعت : 

1401/09/02 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

لیرتسا لیرتسا فرصمرابکی   فرصمرابکی هتسب   هتسب   OSP110 1OSP110 1 نامیاز   نامیاز کپکپ   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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یج لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002114 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  لیفوردیه  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 6 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  لیفوردیه  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 
ددع 50 دادعت : 

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

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

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

یجیج لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 7272

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

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

5958042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   ... یتناس یچگ 10 ریز  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002129 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیمث هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیمث  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  هداس  لدم   15x275 cm زیاس هبنپ  دصرد  سنج 100  یدپوترا  چگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

دبراب بط 
هتسب 12096 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نیمث هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیمث  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  هداس  لدم   10x275 cm زیاس هبنپ  دصرد  سنج 100  یدپوترا  چگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

دبراب بط 
هتسب 10368 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

یتناس یتناس 1010 یچگ   یچگ ریز   ریز دناب   دناب ناونع : : ناونع 7373

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 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

5958046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  یشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000636 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب  یلومعم  مرس  تس  الاک :  مان 

هتسب 67000 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

مرس مرس تستس   یشزومآ   یشزومآ ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISE کپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000101 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ISE کپ - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
کپ  60 دادعت : 

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

یرابتعا تروص  هب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

5958048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . پرک تناس  یگتخوس 15 دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002126 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x450 cm زیاس پرک  یگتخوس  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

ددع 7000 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

ISEISE  کپکپ ناونع : : ناونع 7575

پرک پرک تناس   تناس 1515 یگتخوس   یگتخوس دناب   دناب ناونع : : ناونع 7676
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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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . کپا ویدار  تانیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002127 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 5  یو  هتسب   2000L دک  mm 10 یکشزپ لیرتسا  رادمد  تانیپ  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

کپا کپا ویدار   ویدار تانیپ   تانیپ ناونع : : ناونع 7777
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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

5958050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ ید  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000635 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  یرمیلپ  تکویژنآ  یهار  هس  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

تکویژنآ تکویژنآ ناونع : : ناونع 7878

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

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

5958051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ( . لیرکیو  ) یا هتشر  دنچ  دیسا  کیلوکیالگ  یلپ  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101093856002128 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ینام بط  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   cm 90 لوط زیاس 1  یمومع  دربراک  لیرکیو  سنج  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 5976 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

(( لیرکیو لیرکیو  ) ) یایا هتشر   هتشر دنچ   دنچ دیسا   دیسا کیلوکیالگ   کیلوکیالگ یلپ   یلپ خنخن   ناونع : : ناونع 7979
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  هرامش 11. یدیشمج  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000151 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   UNISIS CORP هدنزاس عجرم   cm 20 زیاس  18G ابیش یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دریذپ یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  یلام و  روما  یگنهامه  اب  هیوست 

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1818 GG ابیش   ابیش یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 8080
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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 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

5958057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 100  رپمچ  اب  هارمه  رگارد  هاگتسد  هب  طوبرم  روتالیتنو  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000819 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
ناهج هدننک  هضرع  عجرم   FLEXICARE یتراجت مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   340C-03-038 لدم یسفنت  یشوهیب و  روتالیتنو  تس  الاک :  مان 

تراجت شرتسگ 
تس 100 دادعت : 

1401/09/15 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

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

5958058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هناورپ  پسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000137 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایحا ناماس  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   6x7 cm زیاس یا  هچراپ  تکویژنآ  نامسناپ  الاک :  مان 

ددع 200 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

روتالیتنو روتالیتنو تستس   ناونع : : ناونع 8181

یایا هناورپ   هناورپ پسچ   پسچ ناونع : : ناونع 8282
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  / دادرارقدقعاب ههام  2 تخادرپ / یمازلا دمیآ  کرادم  / هدش مالعا  زیاس  دادعت و  قباطم  لینو  سکتال و  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دنرب  مالعا  روتکاف و  شیپ  قاصلا  / هدنشورف

1101050270000084 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  کچوک  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 400 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  گرزب  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 400 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  کچوک  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 50 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 400 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

لینو لینو وو   سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

5958061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  260 گبوس = )  ) تانبرک یب  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  300 (= تراکوس  ) تانبرک یب  ردوپ 

( تسا هباشم  دکناریا  )
1101004601000259 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان   g 760 یرمیلپ جیرتراک  زیلاید  تهج  میدس  تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنلب خیرات  / ربتعم تلاصا  بسچرب  یاراد  / هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  / سانشراک دات  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تانبرک تانبرک یبیب   ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 8484

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

5958062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لوسنک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000818 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  لاکیدم  گنوسماس  یتراجت  مان   SME-AJ13-060504-3 لدم وی  یس  یس  وی و  یس  یآ  شخب  رامیب  رس  یالاب  یبط  یاهزاگ  لوسنک  الاک :  مان 
تراجت راسرف  تکرش  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 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
نایشعرم یاقا   09172016787 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویوی یسیس   یسیس   وو   ویوی   یسیس   یآیآ   شخب   شخب رامیب   رامیب رسرس   یالاب   یالاب یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 8585

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

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

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

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

5958063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رداص روتکاف  شیپ  ددرگ - جرد  روتکاف  شیپ  رد   irc  - ههام راهچ  تخادرپ   - هباشم دک  ناریا   - زیاس 23 نیو  پلاکسا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101094101000152 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   G 23 لیرتسا نیو  پلاکسا  الاک :  مان 
هبعج 3000 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابن فرصم  رابکی  یموطرخ  هلول  (- omron - prizma -persian gulf) یاه هاگتسد  بسانم  رزیالوبن  یموطرخ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000846 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نابآ بط  ناروآون  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب  لاسگرزب  زیاس  هداس  لدم  یسفنت  متسیس  یصصخت  تاموزلم  رزیالوبن  تس  الاک :  مان 

نابآ بط  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 50 دادعت : 

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

یگنهامه 09188183137 تهج  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاس  2323 زیاس نیو   نیو پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 8686

فرصم فرصم رابکی   رابکی یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول (- (- omron -  prizma -pers ian gulfomron -  prizma -pers ian gulf)) یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد بسانم   بسانم رزیالوبن   رزیالوبن یموطرخ   یموطرخ تستس   ناونع : : ناونع 8787

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

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

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

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

5958065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ رداص  روتکاف  شیپ  ددرگ - جرد  روتکاف  شیپ  رد   irc  - ههام راهچ  تخادرپ   - هباشم دک  ناریا   - گب ورزر  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094101000153 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تروئآ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 806  لاسگرزب  زیاس  ورزر  گب  کسام و  اب  گبوبمآ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب زیاس   زیاس ورزر   ورزر گبگب   وو   کسام   کسام اباب   گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 8888

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

5958066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارنج یحارج  کپ  ید   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000634 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
سیتاسیا تراجت  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم  کپیو  هتسب   GRSh0095 لدم یحارج  لارنج  کپ  تس  الاک :  مان 

تس 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

یحارج یحارج لارنج   لارنج کپکپ   تستس   ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز راهچ  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

12 زیاس نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002490 زاین :  هرامش 

نادهاز راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 

ددع 30000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقادحءاضقنا خیرات..تسا  هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوتالاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..لاس 2

9813946555 یتسپ :  دک  یناولهپ 35 ،  - یناولهپ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3316524-054  ، 33316524-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33316524-054 :: 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

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1212 زیاس زیاس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9090

یناریا یناریا یکشزپ   یکشزپ فرصمرابکی   فرصمرابکی گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( تسا هباشم  اهدک  ناریا  نیارفسا (  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  یناریا  یکشزپ  فرصمرابکی  گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000089 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنرس نایرآ  ینوفلس  هتسب   cc 2 فرصم رابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 8000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

گنرس نایرآ  ینوفلس  هتسب   cc 5 فرصم رابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
گنرس نایرآ  ینوفلس  هتسب   cc 10 فرصم رابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 3 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1300  یدنب  هتسب  عون   ml 5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 1000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1800  یدنب  هتسب  عون   ml 2/5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 3000 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.تسا یمازلا  مالقا   IRC دک.دنشاب ربتعم   IMD یاراد مالقا  همه  ، تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یناریا  یکشزپ  فرصمرابکی  گنرس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  ای  روتکاف  شیپ  رد  لماک  تاصخشم  هئارا.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  تاروسک  ریاسو  لمح 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221002-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

22 زیاس ینوکیلیس  هار  هسدنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002487 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 22  ینوکیلیس  هار  هس  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقادح ءاضقنا  خیرات.تسا  هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع 200 دادعت..لاس 2

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2222 زیاس زیاس ینوکیلیس   ینوکیلیس هار   هار هسهس   دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قبط  هنیاعم  یژولوکینژ  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000307 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرتآ یتراجت  مان   A301P.9 لدم  two ply یفک کیتاموتا و   Rack متسیسو EMES خرچو یزلف  هیاپو  یکیتسالپ  تخترساب  یکیناکم  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب هتشاد  شورف  زوجم  هدوب و  دمیآ  تبث  هدنشورف  تسا .  ههامود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  هنیاعم  یژولوکینژ  تخت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( Hakami یمکح  (  09133808369

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

هنیاعم هنیاعم یژولوکینژ   یژولوکینژ تخت   تخت 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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  درز . تکویژنآ 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002122 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 24 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 
هتسب 1000 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

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

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

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

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

5958073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24 زیاس ینوکیلیس  هار  هسدنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002488 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 24  ینوکیلیس  هار  هس  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

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

لقادحءاضقنا خیرات..تسا  هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع 200 دادعت..لاس 2

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز تکویژنآ  2424   تکویژنآ ناونع : : ناونع 9494

2424 زیاس زیاس ینوکیلیس   ینوکیلیس هار   هار هسهس   دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمیآ و ندوب  اراد  ناتسرامیب و  تازیهجت  وراد و  سانشراک  دات  اب  یس  یس  یس و 10  یس  یدپوترا 5 ناوختسا  ردوپ  تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زوجم 

1101005920000306 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تفاب زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم   SENOBONE یتراجت مان   cc 10 ییاوقم هبعج   CORTICAL CANCELLOUS لدم یدپوترا  ناوختسا  ردوپ  تفارگ  الاک :  مان 
ناداپسا بط  نیبناهج  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک 

هبعج 5 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

تفاب زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم   SENOBONE یتراجت مان   cc 5 ییاوقم هبعج   CORTICAL CANCELLOUS لدم یدپوترا  ناوختسا  ردوپ  تفارگ  الاک :  مان 
ناداپسا بط  نیبناهج  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک 

هبعج 15 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

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

هیوست شورف .  زوجم  دمیآ و  ندوب  اراد  ناتسرامیب و  تازیهجت  وراد و  سانشراک  دات  اب  یس  یس  یدپوترا 5 و 10  ناوختسا  ردوپ  تفارگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133808369 سانشراک .  دات  هنومن و  لاسرا  اب  رگید  یاهلدم  تسا و  هدش  دات  شیک  کیتسا  چم  لدم  هدنشورف .  هدهعب  لمح  هیارک  ههام و  هس  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

یسیس یسیس   55 یدپوترا   یدپوترا ناوختسا   ناوختسا ردوپ   ردوپ تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 9696
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایدار  هدننکدودسم   TR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا  تروصب  دیرخ  .دشابیم  یمازلا  الاک  بسچرب  هباشم  دک  ناریا   BAND

دشابیم لخاد  ذیلوت  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا 
1101030686002489 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان   AL Airtype لدم گرزب  زیاس  یکیتسالپ  سنج  یکشزپ  لایدار  یفارگویژنآ  گر  هدننک  دودسم  الاک :  مان 

بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بلق  شهوژپ 
ددع 200 دادعت : 

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

لایدار  هدننکدودسم   TR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا  تروصب  دیرخ  .دشابیم  یمازلا  الاک  بسچرب  هباشم  دک  ناریا   BAND

دشابیم لخاد  ذیلوت  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لایدار لایدار هدننکدودسم   هدننکدودسم   TRTR ناونع : : ناونع 9797
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  لخاد - دیلوت  هنانز - هنادرم و  راد - مرآ  نورتت - کت  راولش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002482 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناکاپ هدننک  هضرع  عجرم  ورشیپ  نمیا  تعنص  ناکاپ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   P9003 لدم  XL زیاس نورتت  هچراپ  سنج  هنادرم  راولش  الاک :  مان 

ورشیپ نمیا  تعنص 
ددع 2000 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: 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

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 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

5958077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب خیرات  تنسرک  یمشچ  یوقاچ  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000290 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وترپ رازبا  اناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 5  هبعج   mm 2/2 تنسرک فرصم  رابکی  مشچ  یحارج  وقاچ  الاک :  مان 

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

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاب خیرات  تنسرک  یمشچ  یوقاچ  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 2   :: 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

هنانز هنانز وو   هنادرم   هنادرم راد - - راد مرآ   مرآ نورتت -  -  نورتت کتکت   راولش   راولش ناونع : : ناونع 9898

تنسرک تنسرک فرصم   فرصم رابکی   رابکی مشچ   مشچ یحارج   یحارج وقاچ   وقاچ ناونع : : ناونع 9999
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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 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

5958078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101030577000257 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  رادقم 24  ییاوقم  هبعج  یعیبط  بذج  لباق  کیمورک   3x37 mm زیاس دک 138  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
ناهیک بط  جسن  یکشزپ  عیانص 

هبعج 23928 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

فلتخم فلتخم یاه   یاه زیاس   زیاس ردرد   کیمورک   کیمورک خنخن   ناونع : : ناونع 100100
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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 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

5958079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یج  رتکد  لانیاپسا  نزوس  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000291 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ابص بط  ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   Uniever یتراجت مان  یددع  ییاوقم 25  هبعج  زیاس 25  یکشزپ  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

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

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 26  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

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

دشاب یج  رتکد  لانیاپسا  نزوس  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3   :: 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

یکشزپ یکشزپ لانیاپسا   لانیاپسا شکم   شکم وو   قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 10 110 1

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

5958080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قبط  هژیو  شخب  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000308 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
الاکسا یتراجت  مان   T4401 PROO.1 لدم درگزره  روتومورتکلا  یزکرم و  لفق  خرچ  اب  راد   ACP تخترس هکتراهچ و  دیاس  اب   CCU و ICU یکیرتکلا تخت  الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس  هدنزاس  عجرم  ایرآ  دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب هتشاد  شورف  زوجم  هدوب و  دمیآ  تبث  هدنشورف  تسا .  ههامود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  هژیو  شخب  تخت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( Hakami یمکح (   09133808369

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002484 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رهم بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  بط  نیمث  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  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

راد راد   ACPACP  تخترس تخترس وو   هکتراهچ   هکتراهچ دیاس   دیاس اباب     CCUCCU  وو   ICUICU  یکیرتکلا یکیرتکلا تخت   تخت ناونع : : ناونع 102102

لاسگرزب لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 110 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sreh72nw92egw?user=73474&ntc=5958080
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958080?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fl8d6vdrhabt3?user=73474&ntc=5958081
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958081?code=73474
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  لافطا - رتاو  کت  یسفنت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002483 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 1411  لافطا  زیاس   ICU دربراک تیگوراک  رتاو  کت  هداس  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تروئآ نارهت 

تس 200 دادعت : 
1401/09/07 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  یرابتعا - تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  شفنب - ودنا 60  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002485 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

GOLDEN STAPLER SURGICAL هدنزاس عجرم   GOLDENSTAPLER یتراجت مان   ECRA60G لدم یپوکسوراپال  رلپاتسا  یشخرچ  جیرتراک  الاک :  مان 
نایناریا تمالس  نیسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD

ددع 96 دادعت : 
1401/09/08 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

لافطا لافطا رتاو   رتاو کتکت   یسفنت   یسفنت تستس   ناونع : : ناونع 104104

شفنب شفنب   6060 ودنا   ودنا جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 110 ھحفص 93 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  یشرب 55 -  یطخ  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002486 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
GOLDEN STAPLER SURGICAL هدنزاس عجرم   GOLDENSTAPLER یتراجت مان   LCAR55B لدم یحارج  رلپاتسا  یشرب  یطخ  جیرتراک  الاک :  مان 

نایناریا تمالس  نیسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD
ددع 48 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: 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

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام اب  یزغم  ژانرد  لانرتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000715 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دک 26040  باصعا  زغم و  ژانرد  لانرتسکا  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

تشادهب ناریا  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

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

.دشاب لاس  لقارح 2 یاضقنا  خیراتو  تلاصا  بسچربو  یس  رآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکودشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5555 یشرب   یشرب یطخ   یطخ جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 106106

روتینام روتینام اباب   یزغم   یزغم ژانرد   ژانرد لانرتسکا   لانرتسکا ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 110 ھحفص 94 
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نیاق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  نیاق  ناتسرهش  یرضخ  زکرم  تهج  یزکرم  نشکاس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091965000031 زاین :  هرامش 

نیاق نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اه خیش  مویکو  پمپ  هدننک  هضرع  عجرم  شوپ  یتراجت  مان   S5 0040 لدم  m^3\h 40 تیفرظ یناتسرامیب  یزکرم  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  رکذ  اهب  مالعتسا  رد  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  اضما و  رهم و  لیمکت ،  تاحفص  هیلک  ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  اهب  مالعتسا 

9761993399 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  نیاق -  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32538323-056  ، 31628000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32497010-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5958087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعتره 5  هرامش 20و20.5و21و22.5و23و27و26.5  زنل   / هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000289 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP AC PMMA یتراجت مان  یددع  نتراک 1   CAT 2018-2019 لدم یمشچ  یحارج  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعتره 5  هرامش 20و20.5و21و22.5و23و27و26.5  زنل   / هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 2   :: 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

یزکرم یزکرم نشکاس   نشکاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

یمشچ یمشچ یحارج   یحارج یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد زنل   زنل ناونع : : ناونع 109109

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 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

5958088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  هرامش 30 . نشکاس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002115 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نارای  نامرد  هوکش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  هوکش  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  زیاس 30  یکشزپ  نشکاس  بویت  الاک :  مان 

ددع 500 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

3030 هرامش   هرامش نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 1101 10
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میکح نامقل  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/27تبون 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

5958089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف تقد  تسویپ  تاحیضوت  هب  ) موف یرومم  کشت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092001000003 زاین :  هرامش 

 ( تخت  420  ) میکح نامقل  ینامرد  یشزوما و  یکشزپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایناریا  زیهجت  اوآ  یتراجت  مان   XM100 لدم ناتروا  یلپ  سنج  یناتسرامیب  موف  یرومم  یرتسب  کشت  الاک :  مان 

نایناریا
ددع  13 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  میکح ،  نامقل  ناتسرامیب  صوصخم  نابایخ  نیوزق  نابایخ  نیوزق  نادیم  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1333631151

55411111-021  ، 55406633-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55417547-021 :: 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

موف موف یرومم   یرومم کشت   کشت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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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 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

5958090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن دنرب و  افطل  - یگنهامه اب  اهناتسرامیب  ریاس  یارب  لاسرا  هام - دنچ  یارب  الاک  تساوخرد  فلتخم -  یاه  زیاس  رد  نولیان  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست 
1101030577000256 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  نولیان  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 54288 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یحارج  دربراک  پول  نولیان  بذج  لباق  ریغ  تنمالیفونوم  هیخب  خن  الاک :  مان 
دک 698 ناهیک  بط  جسن  یکشزپ  عیانص 

هبعج 8496 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

نولیان نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 1121 12
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دورود سگرن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانز هنیاعم  یژولوکنیژ  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050282000098 زاین :  هرامش 

دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GB01 لدم  150x55 cm داعبا نانز  هنیاعم  یژولوکنیژ  تخت  الاک :  مان 

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

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  imed تیاس رد  تکرش  دشاب -  مزال  یاهزوجم  یاراد  تکرش  دشاب -  لخاد  دیلوت  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5958095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  لاو  درادناتسا   PTFE یقورع تفرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002113 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیعس دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   JOTEC هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   Standard Wall لدم  PTFE یقورع تفارگ  الاک :  مان 

ددع 30 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

نانز نانز هنیاعم   هنیاعم یژولوکنیژ   یژولوکنیژ تخت   تخت ناونع : : ناونع 113113

PTFEPTFE  یقورع یقورع تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 1141 14

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

5958096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب زاگ و  ید  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000633 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
SBP یددع ینولیان 1  هتسب  لیرتسا  لدم   10x10 cm یناتسرامیب یکشزپ  نامسناپ  زاگ  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

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: 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

5958097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1010 x10  cmx10  cm  یناتسرامیب یناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 115115

PDSPDS ،، نیلپ نیلپ ،، لیرکیو لیرکیو یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیپ / تیفیک دأت  مدع  تروص  رد  تدوع  / تیفیکاب / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  /PDS، نیلپ ، لیرکیو یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000289 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

ناشخب دیون  هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  نیلپ 2/0  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
زربلا تمالس 

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

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-1 زیاس یحارج  دربراک  دنار  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 32 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
2/0x26 mm زیاس  W9121 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   ETHICON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 

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

0x40 mm زیاس  W9230 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   ETHICON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 
هتسب 13 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
3/0x31 mm زیاس  VCP319H دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  سالپ  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

1x40 mm زیاس  W9234T دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یکشزپ  دنار  سا  ید  یپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
0/0x31 mm زیاس  W9210H دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  سا  ید  یپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( رادقم ای  دادعت  ردبرض  شرامش  دحاو  = یتساوخرد قیقد  دادعت  / ) دشاب  imed تادنتسم

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

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

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5958098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع هاجنپ 50 زیاس 4- بلاح  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - ددع هاجنپ 50 زیاس 5- بلاح  دنوس 

1101091684000875 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 4  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 5  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 50 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

بلاح بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) وتپ کشت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002759 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روشک  SAREV هدنزاس عجرم   DESSINI HOME یتراجت مان   PVC هتسب  260x180 cm داعبا یخن  هبنپ  سنج   V10 سروفنار هرفن  کی  کشت  رواک  الاک :  مان 

رازفا باترپ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هدازرجق رباص  هدننک  هضرع  عجرم   VIVA DEKORASYN یتراجت مان  ینولیان  هتسب   120x90 cm یا هچراپ  سنج  هداس  لدم  هرفن  کی  کشت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

تفاب هنیمرن  هدننک  هضرع  عجرم  هنیمرن  یتراجت  مان  یئوداک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   160x220 cm داعبا هتسجرب  لگ  وتسرپ 361  حرط  هرفن  کی  وتپ  الاک :  مان 
هتخت 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
تعنص بط و  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لدم 97   40x39 cm رتسب مخز  دض  یتحار و  یبط  شلاب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یمیدق ) یاقآ   ) هرامش 09153858912 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

34221222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وتپ وتپ وو   کشت   کشت ناونع : : ناونع 118118

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

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

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

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

5958134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ لیاف  قبط  نژیسکا  لوسپک  یکشزپ  رتمونام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000618 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تاموزلم لوسپک و  سفنت ، نژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک یکشزپ   یکشزپ رتمونام   رتمونام ناونع : : ناونع 1191 19
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زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هیارا  تاحیضوت  قبط  رادشک  فرصم و  رابکی  هداس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000099 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایسآ بط  ید  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ید  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 5  هتسب   120x230 cm زیاس فرصم  رابکی  رادشک  هفحلم  الاک :  مان 

هتسب 3000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

جنرت هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس  یرف  زیاس  لیرتسا  ریغ  لدم  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
سراف ششوپ 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  ههام  هن  لقادح  یرابتعا  تروصب  تخادرپ 

دشابیم  یمازلا  دمیا  هناماس  دک ircو  الاک و  تلاصا  بسچ  رب  ندوب  اراد 
دشابیم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ 
دشابیم یتاتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا 

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادشک رادشک وو   فرصم   فرصم رابکی   رابکی هداس   هداس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 120120
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 160 هباشم  دک  ناریا  (140*220) داعبا هب  هدشن  تخادرپ  دیفس  یا  هلوح  یتختور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000094 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایلیل یکیتسالپ  کاس  اب   220x150 cm زیاس یا  هلوح  هرفن  کی  یتختور  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ناگ  هدننک  تکرش  یمامت  یارب  هنومن  لاسرا  ) .دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل.دش  دهاوخ  هداد  تدوع  هدنشورف  دوخ  هنیزه  اب  ، الاک یلاسرا  هنومن  اب  یلصا  یالاک  تریاغم  تروص  رد  (. دشابیم

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  رازبا  حوطس و  تسد و  هدننک  ینوفعدض  یاه  لولحم  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090211000046 زاین :  هرامش 

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وک اطاج  یتراجت  مان  کارا  بط  لکلا  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 5 نلاگ یلکلا  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

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

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09163648063 دشاب .  یم  ههام  باسح 5 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861393966 یتسپ :  دک  جنس ،  هداج  موسرتمولیک  زردوگیلا  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43349984-066  ، 43329236-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43329972-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس یایا   هلوح   هلوح یتختور   یتختور ناونع : : ناونع 12 112 1

رازبا رازبا وو   حوطس   حوطس وو   تسد   تسد هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض یاه   یاه لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 122122
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100 زیاس 70 *  هدش  یدنب  هتسب  فافل  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  یتخت  ور  ذغاک  ولیک   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002495 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HAINING LIGHT INDUSTRY TRADE CO.LTD هدنزاس عجرم  یمرگولیک  یلور  هتسب   m 1/5 زیاس فارگ  نادرگرب  سکع  ذغاک  الاک :  مان 

ناسارخ ریرح  زان 
مرگولیک 1000 دادعت : 

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

رد راب  لیوحت  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  ددرگ –  همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  یرابتعا -  تخادرپ  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب و .... 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکسا یپمل  یرامیب  هیلعرب  هلاسوگو  واگ  نویسانیسکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004011000090 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

سار 2400 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داد رارق  دافم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35529091-024  ، 33772401-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772075-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی یتخت   یتخت ورور   ذغاک   ذغاک ولیک   ولیک   10001000 ناونع : : ناونع 123123

نیکسا نیکسا یپمل   یپمل یرامیب   یرامیب هیلعرب   هیلعرب هلاسوگو   هلاسوگو واگ   واگ نویسانیسکاو   نویسانیسکاو ناونع : : ناونع 124124
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کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5958324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) دناب ناپسا  سنج  رامیب  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  هالک  راولش و  ناگ و  یحارج  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000322000061 زاین :  هرامش 

کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  رامیب  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  هالک  راولش و  ناگ و  یحارج  تس  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  دنز  تاجوسنم 
تس 1 دادعت : 

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

ناتسرامیب رابنارد  هنومن  قبط  لیوحت  دوش .  هتشون  یلک  تروصب  غلبم  تسا .  هام  یتخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814957558 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصعیلو نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228705-086  ، 32222006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231283-086 :: 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

دناب دناب ناپسا   ناپسا سنج   سنج رامیب   رامیب لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ فرصم   فرصم رابکی   رابکی هالک   هالک وو   راولش   راولش وو   ناگ   ناگ یحارج   یحارج تستس   ناونع : : ناونع 125125
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ملق 22) یشزرو مالقا  لیاسو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001141 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ربدم هدننک  هضرع  عجرم   MODABBER یتراجت مان  روج  زیاس  هتاراک  سابل  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تقد  تامازلا  طیارش و  هب 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طیارش  دقاف  ناگدننک  نیمأت  هب 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یصیخشت5957955 رتتاک  نولاب و  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رپسرگ5957959 لماک  هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5957963 تشک  هحفص 2)لایو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتراگوف5958002 هحفص 2)دنوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زرف5958005 امسالپ  هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیتوراک 30*59580097 هحفص 2)تنتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5958019 یاه  هلول  هحفص 2)عاونا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

روج روج زیاس   زیاس هتاراک   هتاراک سابل   سابل ریشزرو -  -  ریشزرو مالقا   مالقا وو   لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 126126
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تیلپ5958024 طبار  هحفص 2)میس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

گرزب5958025 هحفص 2)پیترگنیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ5958035 هاگتسد  یفیک  هحفص 2)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یریصح5958039 بسچ  دیل و  هحفص 2)تسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

59580408*11 زیاس یلافطا  تقوم  نمول  هحفص 2)لبد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاسگرزب5958052 نمول  هحفص 2)لبد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتتک 20 و595805322 هحفص 2)لایرترآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییورید5958054 هاگتسد  نیلاکلا  لایرتکاب و  یتنآ  وشتسش  هحفص 2)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تناس5958055 11 بلق راون  ذغاک  نیروتینام و  لاتف  هحفص 2)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5958059 یاه  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یا5958071 هناوتسا  لکش  زاگ  سکیب  نویسازیلیرتسا  هحفص 2)هبعج  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5958091CR هحفص 2)هاگتسد یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یددع5958092 لافطا 7  یکشزپادند  سپسروف  هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتناس5958093 تشک 10  طیحم  هحفص 2)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

والکوتا5958244 لباق  یعمش  هحفص 2)هچراپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5958321GETINGE والک وتا  هاگتسد  سیورسو  هحفص 2)ریمعت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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