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

( یهگآ دادعت 5  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 37  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 12

140 1140 1 نابآ   نابآ   2828 هبنش   هبنش 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
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4141 ))

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

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

زا 41 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/45 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14:00   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ ر کی  هرامش  یزاس  هلدنگ  هناخراک  هلاقن  راون  شزیر  لحم  یور  رب  کیتاموتا  ریگ  هنومن  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

خروم 1401/09/06 هبنشکی  زور  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  روضح  هصقانم و  عوضوم  یارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48-9900452 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم 13عبنم تعاس  - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  ذغاک  هدننک  تبث  ددع  دادعت 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: 32252449-061 و 02141934 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32249806-061و061-341-67610  : :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یور یور ربرب   کیتاموتا   کیتاموتا ریگ   ریگ هنومن   هنومن هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

ذغاک ذغاک نودب   نودب هدننک   هدننک تبث   تبث ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 41 ھحفص 2 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرپس  ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145911-BA/T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OXYGEN TRANSMITTER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.baorco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  اب  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302514152-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPTI MPP-MINI CLOUD & POUR POINT شزیر هطقن  یریگ  هزادنا  یهاگشیامزآ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OXYGEN TRANSMITTEROXYGEN TRANSMITTER ناونع : : ناونع 33

OPTI  MPP-MINI  CLOUD & POUR POINTOPTI  MPP-MINI  CLOUD & POUR POINT شزیر   شزیر هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 41 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دیدح یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ح - 401-24 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یلاعبنم تعاس 8  زا  هبنشراهچ  ات  هبنش  یاهزور   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یلا 18 12 و 13 

5958873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  هب  زاگ  بای  تشن  متسیس  دیرخ  هصقانم 2 - داتسا  قبط  بصن  هارمه  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  کیتاموتا  یاهمتسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ جرک -  صوصخم  هداج  یرگشل  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 12  نارهت -   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  تیریدم  یناگرزاب -  تنواعم  دیدح -  یادهش  عیانص  مالسا -  هاپس 

یلخاد 75796  6-44905671 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   زاگ   زاگ بای   بای تشن   تشن متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ قیرح -  -  قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا کیتاموتا   کیتاموتا یاهمتسیس   یاهمتسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 41 ھحفص 4 
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ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/27تبون 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

5958333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب لمح  هنیزه  / دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  / زکرم رابنا  رد  لیوحت  / تشادهبدات دروم  / تسویپ قبط  یهاگشیامزآزایندروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز 09132059740 ماظن  / هدنشورف هدهع 

1201092585000080 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ماظن / هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  / دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  / زکرم رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا  - 
هداز 09132059740

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

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

هدهع رب  لمح  هنیزه  / دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  / زکرم رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09132059740 ماظن  / هدنشورف

8164969459 یتسپ :  دک  بابرا ،  هارراهچ  ضیف - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36617062-031  ، 36617065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36617460-031 :: 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 تکاپ   تکاپ نوتوزیا -  -  نوتوزیا لماش   لماش یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 41 ھحفص 5 
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101090544000462 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

PEAKMETER TECHNOLOGY ASIA هدنزاس عجرم   PEAKMETER یتراجت مان   PM2018B لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید   AC رتم پملک  الاک :  مان 
اریو روآ  نف  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COMPANY LIMITED

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/05 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لاتیجید   لاتیجید   ACAC  رتم رتم پملک   پملک ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 41 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lrsuz2xaezjyv?user=73474&ntc=5958358
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958358?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رپمآ  یدتاک 50  تظافح  نایرج  رتپارتنیا  هاگتسد  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000168 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  اناوت  یتراجت  مان   50A لدم هلول  طوطخ  دربراک  رتپارتنیا  درکلمع  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

اناوت هلول  طوطخ 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن همیمض  هدش  اضما  رهم و  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم.دشابیم  یضرف  هدش  باختنا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: 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 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

5958398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ریاسو  یطیحم  رگال  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001002 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هیاراپ یزادرپ  هداد  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   THEODOR FRIEDRICHS AND CO یتراجت مان  لدم 1020.2000  یلاتیجید  رگال  اتید  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلول هلول طوطخ   طوطخ دربراک   دربراک رتپارتنیا   رتپارتنیا درکلمع   درکلمع تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 88

یطیحم یطیحم رگال   رگال اتید   اتید ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 41 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/96lbrzjf3vug4?user=73474&ntc=5958364
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958364?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gwjjz5ynll5q3?user=73474&ntc=5958398
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958398?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/27تبون 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

5958412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  / دوش لاسراروتکاف  شیپ  / زکرمرابنارد لیوحت  / تشادهبزکرمداتدروم / تسویپ قبط  یهاگشیامزآ  زایندروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز 09132059740 ماظن  / هدنشورف هدهعرب 

1201092585000079 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ماظن / هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  / دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  / زکرم رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا  - 
هداز 09132059740

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

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

هدهع رب  لمح  هنیزه  / دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  / زکرم رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09132059740 ماظن  / هدنشورف

8164969459 یتسپ :  دک  بابرا ،  هارراهچ  ضیف - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36617062-031  ، 36617065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36617460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یایا   هلول   هلول تیار   تیار نژنژ   یتنا   یتنا یواگ - - یواگ نیموبلآ   نیموبلآ یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ زایندروم   زایندروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1010
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09173024813 سانشراک سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000220 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم دنالنف  هدنزاس  روشک   PERKINELMER هدنزاس عجرم   ml 250 یرطب کنیرش 8  هتسب  نینج  یرگلابرغ  هاگتسد   AutoDELFIA وشتسش لولحم  الاک :  مان 

تسیز اکوش  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

09173024813 سانشراک سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینج نینج یرگلابرغ   یرگلابرغ هاگتسد   هاگتسد   AutoDELFIAAutoDELFIA  وشتسش وشتسش لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 111 1

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 1212
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یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000814 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسینا  ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدنزاس  عجرم   ml 5 لایو یهاگشیامزآ   CRP تیک الاک :  مان 

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

صیخشت امزآ  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   BIOLAB هدنزاس عجرم   g 100 یکیتسالپ یرطب   Blood Agar تشک طیحم  الاک :  مان 
یرطب 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یئوراد و فورظ  یدنب  هتسب  دیلوت و  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   ml 70 تیفرظ یهاگشیامزآ  یکیتسالپ  یطوق  راردا  فرظ  الاک :  مان 

یرفآ رهم  یهاگشیامزآ  یشیارآ و  یتشادهب و  یئوراد و  فورظ  یدنب  هتسب  دیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یرفآ  رهم  یهاگشیامزآ  یشیارآ و  یتشادهب و 
نتراک 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایناپسا هدنزاس  روشک   SCHARLAB یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یرطب  ( EOSIN METHYLENE BLUE AGAR(EMB AGAR تشک طیحم  الاک :  مان 

یدمحا هلادی  هدننک  هضرع  عجرم 
یرطب 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   APPLICHEM هدنزاس عجرم   ml 50 یلایو هتسب 1   AQABATOR-CLEAN A5225 نوخ هورگ  فرعم  الاک :  مان 

نژانیس یدیلوت  یتاقیقحت و 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  تسویپ  نیون  یرتم  لوط   mm 79 ضرع  ATM هاگتسد دربراک  پاچ  اب  گناسویه  دیسر   mm 25 یزغم اب  یترارح  لور  ذغاک  الاک :  مان 

تسویپ نیون  یدیلوت 
رتم 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
HEBEI XINLE SCIANDTECH هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 100   ml 1/8 تیفرظ  mm 75 عافترا  mm 13 رطق  PT مویکو یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

سراپ صیخشت  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   CO.LTD
هتسب 6000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 250 رادقم یکیتسالپ  یرطب  ییاوقم 2  هبعج  یدنب  هتسب  عون  رادیاپ  نینتارک  تیک  الاک :  مان 

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

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 320 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ابص  راوتاربال  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 25  هبعج  یبط  صیخشت  یجنس  گنر  یفیک  شور  زانژوردیهد G6PD و  تافسف  6- زکولگ تیک  الاک :  مان 

هناگی هتسیاش  دوعسم  هدننک 
هتسب 6 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  وتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 1313
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000813 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 100 یمیشویب  Arsenazo میسلک تیک  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامرآ هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم   ml 50 لایو یسانش  یرتکاب  نالاسگرزب  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 
لایو 600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامرآ هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم   ml 20 لایو یسانش  یرتکاب  نادازون  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

لایو 600 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رون بط  مرا  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   Rapid test یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBeAg تیک الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رون بط  مرا  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   Rapid test یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HIV تیک الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رون بط  مرا  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   Rapid test یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HCV تیک الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رون بط  مرا  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   Rapid test یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBs Ab تیک الاک :  مان 

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

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 100 رادقم یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 رادقم ( Urea(UV هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمومع یمیشویب  میزینم  تیک  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

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

دشاب یم  یمزالا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

رتشلا هر )  ) 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 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

5958856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش ههام  ود  رتشلا  ( هر ) ینیمخ اما  ناتسرامیب  تهج  لافطا  یریگنوخ  وراگ  ددع  لاسگرزب و 30 یریگنوخ  وراگ  ددع  دیرخ 100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09140358759 سامت

1101093606000117 زاین :  هرامش 
رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  هدنزاس  عجرم  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 
ددع 130 دادعت : 

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

هرامش ههام  ود  رتشلا  ( هر ) ینیمخ اما  ناتسرامیب  تهج  لافطا  یریگنوخ  وراگ  ددع  لاسگرزب و 30 یریگنوخ  وراگ  ددع  دیرخ 100  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09140358759 سامت

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2529315-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: 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  3737   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لافطا لافطا یریگنوخ   یریگنوخ وراگ   وراگ ددع   ددع 3030 وو   لاسگرزب   لاسگرزب یریگنوخ   یریگنوخ وراگ   وراگ ددع   ددع 100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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یزکرم زربلا  گنسلاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایلاس یدرف  تظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020006000152 زاین :  هرامش 

یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 

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

هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هناخراک  رابنا  برد  لیوحت 

.دشاب یم  روتکاف  لصا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هتفه  هس  تخادرپ 
.ددرگ یراذگراب  اه  هنومن  ریواصت 

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایلاس هنایلاس یدرف   یدرف تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 1515

لین لین هدنوش   هدنوش لفق   لفق چیپ   چیپ برد -  -  برد هریگتسد   هریگتسد یدمک - - یدمک لفق   لفق  - - ینهآ ینهآ سنج   سنج کالپ   کالپ وو   هریگتسد   هریگتسد اباب   یدیلک   یدیلک لفق   لفق تالآ -  -  تالآ قاری   قاری اباب   فافا   یدید   ماما   قرو   قرو ناونع : : ناونع
ینهآ ینهآ چیپ   چیپ نامتخاس - - نامتخاس برد   برد یکیناکمورتکلا   یکیناکمورتکلا کجکج   تنیباک -  -  تنیباک ییوشک   ییوشک لیر   لیر  -  - PVCPVC  تنیباک تنیباک زینرق   زینرق یدپوترا -  -  یدپوترا نار   نار

1616
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 (. تسا زاین  دروم  یرارطضا  تروصب  هناماس ( تسویپ  گرب  ود  تاصخشم  حرشب  ملق ) دادعت 20   ) تالآ قاری  اب  فا  ید  ما  فرو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یتساوخرد  یالاک  هباشم  دک  ناریا 
1101092586000269 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 4460   mm 61 زیاس ینهآ  سنج  کالپ  هریگتسد و  اب  یدیلک  لفق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

سراپ نارگنالیچ  هدننک  هضرع  عجرم  املپید  یتراجت  مان  لدم 8100  یدمک  لفق  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  لدم 808.105-95   6/4x105 mm زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  نار  لین  هدنوش  لفق  چیپ  الاک :  مان 
نایناریا تمالس  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHOMEDICAL

ددع 60 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  لیدنب   cm 15 ضرع  cm 2 تماخض  PVC تنیباک زینرق  الاک :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نکش هم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICOM یتراجت مان   7601T لدم اه  سنالوبمآ  عاونا  رامیب  نیباک  یاه  هسفق  تنیباک  ییوشک  لیر  الاک :  مان 

هزاس
ددع 10 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   QUIKO یتراجت مان   QK-R400BKIT لدم نامتخاس  برد  یکیناکمورتکلا  کج  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

قداص ورشیپ  حارط  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک  یبوچ  تاعطق  تالاصتا   4x16 mm ینهآ چیپ  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
قداص ورشیپ  حارط  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک  یبوچ  تاعطق  تالاصتا   4x28 mm ینهآ چیپ  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

قداص ورشیپ  حارط  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک  یبوچ  تاعطق  تالاصتا   4x19 mm ینهآ چیپ  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

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

.هناماس تسویپ  گرب  ود  تاصخشم  حرشب  ملق ) دادعت 20   ) تالآ قاری  اب  فا  ید  ما  فرو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  گرب و  ود  مالعتسا  لیاف 

هارمه 09172034378 هرامش 

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

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب 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

5958423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   PMA100-FD لدم لاتیجید  یفارگومام  هاگتسد  هب  طوبرم  ییامنگرزب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000214 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دار کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   soofi classic لدم یفارگومام  هاگتسد  هدنرب  الاب  روسنس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  هاگتسد  بصن  و  ناتسرامیب ) برد  ات  ) لمح هنیزه 

دینک هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  لبق 
دینک تبحص  هطوبرم  سانشراک  اب 

دشاب تیفیک  اب  راد و  یتناراگ  سنج 
الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 70

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع کیکی     PMA100 -FDPMA100 -FD  لدم لدم لاتیجید   لاتیجید یفارگومام   یفارگومام هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم ییامنگرزب   ییامنگرزب تستس   ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب 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

5958429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تسویپ  قباطم  ناتسرامیب  هاگشیامزا  یفرصم  مالقا  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000215 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کارا بط  لکلا  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هشیش  یرطب   Lit 1 مجح دصرد  تظلغ 70  یبط  لوناتا  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعجارم  تسویپ  هب  افطل 

یدادهش 09132483227 هرامش اب  یراذگتمیق  زا  لبق 
روتکاف شبپ  هعارا  اب  اجکی  تروص  هب  ودشاب  تسویپ  قبط  یراذگتمیق 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
الاک لیوحت  زا  سپ  یراکزور  تخادرپ 90

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیذ لیذ تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ناتسرامیب   ناتسرامیب هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 1818

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 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

5958517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک تکرش  دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپددع 6 600 دادعت 4 زیاس ددع  دادعت 300 3 زیاس کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابر 09151861442 دیرازگب  سامت  هرامش  افطل 

1101000257002763 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 300 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 600 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  افطل  ناگدننک  تکرش  دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپددع 6 600 دادعت 4 زیاس ددع  دادعت 300 3 زیاس کسام  لایژنرال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابر 09151861442 دیرازگب 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسام کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: 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 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

5958578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمه طقف  تسیمازلا   IRC دک هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  نینچمهو   imed زوجم ههام .   2 هیوست زیاس 26   ptmc نلاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروسسکا هن  تساوخرد  دروم  نلاب  دوخ  طقف  زینو  دک  ناریا 

1101093727000340 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بلق نارهت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   TORAY یتراجت مان   INUE لدم یکشزپ  یفرصم  یرنورک  نلاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: 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

ناریا ناریا نیمه   نیمه طقف   طقف تسیمازلا   تسیمازلا   IRCIRC  دکدک هارمه   هارمه روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ نینچمهو   نینچمهو   imedimed  زوجم زوجم ههام .  .  ههام   22 هیوست هیوست   2626 زیاس   زیاس   ptmcptmc نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاگ یرتیل 50 تسد 20 ینوفعدضداوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000133 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تپسیاه یتراجت  مان   ml 250 تپ فرظ  یحارج  میت  ناحارج و  ینامرد  رداک  تسد  هدننک  ینوفعدض  دربراک  لیرتسادنه +  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

ناب هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سوتول  دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 50 دادعت : 

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

لیوحتزادعب باسح  هیوستودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  هنیزهو  هاگدورفرد  لیوحت  یرتیل  20 تسددرادناتسا ینوفعدضداوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولواو  تسیراکزور  30 داتو

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: 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

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاگ لاگ 5050 یرتیل   یرتیل 2020 تسد   تسد ینوفعدضداوم   ینوفعدضداوم ناونع : : ناونع 2 12 1

-- 12 0120 کیسدنار کیسدنار 00 کلیس   کلیس -- 3636 - - 3/03/0 تاکلیرکونوم تاکلیرکونوم -- 180180 دنار دنار 11 لیرکیو لیرکیو -- 360360 دیپردنار دیپردنار 11 وو 00 وو 2/02/0 لیرکیو لیرکیو ناونع : : ناونع
720720 تاک تاک 2/02/0 وو   180180 دنار دنار 2/02/0 - - 12 0120 دنار دنار 11 نولیان نولیان - - 12 0120 پول پول 11 نولیان نولیان 120120 تاک تاک 11 کلیس کلیس 7272 یات یات 00

2222
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-120 کیسدنار کلیس 0 -36 - 3/0 تاکلیرکونوم -180 دنار 1 لیرکیو -360 دیپردنار 2/0و0و1 لیرکیو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
720 تاک 180و 2/0 دنار 2/0 - 120 دنار 1 نولیان - 120 پول 1 نولیان 120 تاک 1 کلیس 72 یات 0

1101093069000812 زاین :  هرامش 
دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   SK72037F2 دک کلیس  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 5 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 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 37-1 یحارج دربراک  تاک  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 26-3/0 یحارج دربراک  تاک  لیرکونوم  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 24  هبعج  زیاس 0  یحارج  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 2/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 

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

HUAIYIN MEDICAL INSTRUMENT CO Ltd هدنزاس عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 2/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 
هردمرخ بط  اروه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدننک  دیلوت  روشک 

ددع 720 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیراوآ هدننک  هضرع  عجرم   AVILON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 45-1 زیاس نولیان  هتشر  خن  اب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زربلا تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  فرصمرابکی  هتسب  نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

0x40 mm زیاس  W9977 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  دیپر  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعتب 5  نم  ولب  یسفنت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000169 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 40735027  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لودج  ساسارب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
4 .تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  همیمض  اضما و  رهم و  - 3 .تسا یمازلا  یتسویپ  دادعت  لودج  دیرخ و  طیارش  تیاعر  - 2

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: 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

هاگتسد هاگتسد   55 دادعتب   دادعتب نمنم   ولب   ولب یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2323
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000475 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 200000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

بط ماهلا  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ماهلا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1200   FFP2 دک  N 95 یسفنت کسام  الاک :  مان 
نتراک 7000 دادعت : 

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

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

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

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیال هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 2424
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسوت روتابوکنا  یتسوپ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000813 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا نکسا  وکیتیس  هدننک  هضرع  عجرم   LUTRONIC هدنزاس عجرم   clarity لدم وم  تسوپ و  رزیل  هاگتسد  دک 3305504800  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسوت ناسوت روتابوکنا   روتابوکنا یتسوپ   یتسوپ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 41 ھحفص 23 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمورک خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000480 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  کیمورک  لدم   Cat Gut هیخب خن  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رازه )  هدجیه  مادک 18000 (  ره  یدیرو  ینایرش و  الوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091622000061 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دیما یادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیما  یادن  هدنزاس  عجرم  یتفج  هتسب 1   G16 یدیرو ینایرش و  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

تفج 18000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  رظن  دم  طیارش 

.دشاب یم  زاین  دروم  ددع  رازه )  هدجیه  مادک 18000 ( ره  زا  یدیرو  ینایرش و  الوتسیف  نزوس 

4918936315 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  - ناتسلگ یکشزپ  مولع  یزکرم  نامزاس  - ناکریه راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32441293-017  ، 32470085-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430990-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیمورک کیمورک خنخن   ناونع : : ناونع 2626

ددع ددع رازه )  )  رازه هدجیه   هدجیه  )  ) 1800018000 مادک   مادک رهره   یدیرو   یدیرو وو   ینایرش   ینایرش الوتسیف   الوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 2727

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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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتوک  - رالپ ونم  - رالوپ یاب  لادپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000817 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارآ لالج  هدننک  هضرع  عجرم   SMITH AND NEPHEW یتراجت مان   m 3/6 زیاس یپوکسورترآ  هاگتسد  رتوک  دربراک  لماک  لادپ  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتوک رتوک -- رالپ رالپ ونم   ونم -- رالوپ رالوپ یاب   یاب لادپ   لادپ ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یشوهیب  نیشام  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000814 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Access 500M-1CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یشوهیب   یشوهیب نیشام   نیشام روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کلیس خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000478 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   SK72037F2 دک کلیس  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کلیس کلیس خنخن   ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرکونوم خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000479 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-1 یحارج دربراک  دنار  لیرکونوم  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرکونوم لیرکونوم خنخن   ناونع : : ناونع 3131

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

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

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

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

5958795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  راتسرپ  راضحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000815 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیش یر  نیلامرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظندم  یتسویپ  تسیل  قباطم  لوصحم  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101001014000369 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOJALLALI یتراجت مان  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 37  نیلامرف  دیهدلامرف  الاک :  مان 
رتیل 1000 دادعت : 

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

.تسا مرف  نیا  ندرک  رپ  یراذگ  تمیق  کالم  دشاب و  یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیلامرف نیلامرف ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000476 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 100   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

هتسب 15000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5958802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسیمازلا طیارش  تیاعر  - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ لیاف  قبط  یناتسرامیب  یبط  عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000310 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ لیهس  هدنزاس  عجرم  نیپساک  زاگ  لیهس  یتراجت  مان  ینت  یزلف  هرادجود  نزخم  یدنب  هتسب  عون  دصرد   99/8  - دصرد صولخ 99/5  عیام  نژیسکا  الاک :  مان 

نیپساک زاگ  لیهس  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک 
نت 15 دادعت : 

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

دشابیم مرگولیک  زکرم 15000 یتساوخرد  رادقم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع 3434

-- تسیمازلا تسیمازلا طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یناتسرامیب   یناتسرامیب یبط   یبط عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپوکل بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000477 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 12   cmx5 m 1/25 داعبا تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 10000 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتشلا هر )  ) 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 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

5958812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاسوم مناخ  نفلت  09140358759 یدقن رتشلا  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج  ددع  لمع 2 قاتا  ینحنم  یلارت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093606000116 زاین :  هرامش 

رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ زیهجت  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  زیهجت  اکرآ  هدنزاس  عجرم   ATP10501 لدم یناتسرامیب  لیتسا  ینحنم  یلارت  الاک :  مان 

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

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاسوم مناخ  نفلت  09140358759 یدقن رتشلا  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج  ددع  لمع 2 قاتا  ینحنم  یلارت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2529315-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: 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

تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 3636

لمع لمع قاتا   قاتا ینحنم   ینحنم یلارت   یلارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط...وریغ  400 و  دادعت یکف 2*7  چیپ  200 و  دادعت یتسالپوینارک 1/9*4  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000577 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اوآ دم  نایک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  تروص  کف و  یحارج  چیپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط...وریغ  400 و  دادعت یکف 2*7  چیپ   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 4  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 3 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

400400 دادعت دادعت   77** 22 یکف   یکف چیپ   چیپ وو     2 00200 دادعت دادعت   44** 1/91/9 یتسالپوینارک   یتسالپوینارک چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 3838
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نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  ینوفلس  تاجن  ششوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000242 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
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 20000 دادعت : 

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

الاک لمح  - دوشیم دیرخ  تسویپ  کرادم  رد  ریوصت  قباطم  رتمیتناس  160*220 داعبا رد  فرصم  رابکی  ینوفلس  تاجن  ششوپ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوشیم یرادیرخ  ینف  هتیمک  رد  هدش  دات  یالاک  طقف   - الاک هنومن  لاسرا  - ههام ود  تخادرپ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  - ناگیار

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231216-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی ینوفلس   ینوفلس تاجن   تاجن ششوپ   ششوپ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نادند  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000104 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش یدنبلگ و  زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  چا  دراوراه  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 7054000  یکشزپنادند  چا  دیسا  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروص  رد..دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف...ددرگ  یرازگراب  روتکاف  شیپ....دشابیم  ههام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یرداق  سدنهم  091833220208

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: 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

یکشزپ یکشزپ نادند   نادند یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 4040
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرکیو خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000481 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   PGA20130B0 دک لیرکیو  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرکیو لیرکیو خنخن   ناونع : : ناونع 4141
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  هکیت . یس 3 یس  گنرس 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002132 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب .. هکیت   هکیت یسیس  33 یسیس     5050 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 4242
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راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5958842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یحارج  خن  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000182 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL20137B0 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

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

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
یدارم 09152916952 یاقآ  یریگیپ  لوئسم 

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

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یحارج   یحارج خنخن   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4343
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5958843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تس 120) فرصم رابکی  لارنج  یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000815 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عماج نیون  رتسگ  بط  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب  لدم 111  فرصم  رابکی  لارنج  یحارج  کپ  الاک :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  - دراد یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تستس 120120 )) فرصم فرصم رابکی   رابکی لارنج   لارنج یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 4444
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5958849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  (1ml مجح دنابافیا  ولوگ - لاکیجرس   ) بذج لباق  کیتاتسومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ 

1101093856002131 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایوپهر هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   PETERS SURGICAL هدنزاس عجرم   IFABOND یتراجت مان   ml 1 لایو یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 
امزآ تمالس 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب (( 11 mlml مجح   مجح دنابافیا   دنابافیا ولوگ - - ولوگ لاکیجرس   لاکیجرس  ) ) بذج بذج لباق   لباق کیتاتسومه   کیتاتسومه ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

4545

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

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

زا 41 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/upvy9qsudcta2?user=73474&ntc=5958849
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5958849?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 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

5958867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ 0/028  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم لخاد  دیلوت  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002496 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب   in 0/028 زیاس فاص  کون  لدم  دنوس  یامنهار  یژولورا  ریاودیاگ  الاک :  مان 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول 

ددع 150 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمع قاتا  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ 0/028   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لخاد  دیلوت  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  هباشم  دک  ناریا 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

والکوتا5958333 تکاپ  نوتوزیا -  لماش  یهاگشیامزآ  زاین  دروم  هحفص 4)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نینج5958521 یرگلابرغ  هاگتسد   AutoDELFIA وشتسش هحفص 4)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 4)یهاگشیامزآ5958607 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 4)یهاگشیامزآ5958653 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لافطا5958856 یریگنوخ  وراگ  ددع  لاسگرزب و 30 یریگنوخ  وراگ  ددع  هحفص 4)دیرخ 100 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ریاودیاگ ریاودیاگ ناونع : : ناونع 4646
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