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

( یهگآ دادعت 4  " ) 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 75  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 206  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 66

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشکی  2929   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,790هکس , 000163,790 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   352رالد ,070352 تاراما070, تاراما مهرد   96مهرد ,73096 ,730

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,155هکس 100 , 000155, 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس237,000237,000رالد سیئوس کنارف   372کنارف ,000372 ,000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   266رالد ,900266 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   94,64094,640لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 366وروی ,830366 ژورن830, ژورن نورک   34,90034,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   15,062یالط , 00015, 062 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   422دنوپ ,370422 نپاژ370, نپاژ نینی   دصکی   ,253دصکی 150253, 150

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((228228))

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

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

زا 200 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  هدرپس  ذخا  اب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302514153-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTICULATE CONTAMINATION یهاگشیامزآ هاگتسد  دیرخ  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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

rhp-7302514155- t17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژوردیه روتارنژ  یهاگشیامزآ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابعردنب تفن  شیالاپ  کرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.baorco.orنفلت 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

PARTICULATE CONTAMINATIONPARTICULATE CONTAMINATION  یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

نژوردیه نژوردیه روتارنژ   روتارنژ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 200 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
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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

مج نلیپورپ  یلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 29 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  همانزور  رد  یهگآ  راشتنا  زا  سپ   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16 یرادا 

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخراک زاین  دروم   SCION دنرب هاگشیامزآ  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - مج یمیشورتپ  هبعش  تراجت  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  ربتعم -  ییاسانش  تراک  همان و  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  ییاهن  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  نیا  راشتنا  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 10.560.000.000  نیمضت 

دحاو مود  هقبط  مج  نلیپورپ  یلپ  تکرش   5  - کالپ تراجت  کناب  بنج  یلامش  نایرجش  نابایخ  کناویا  راولب  یدازحرف  راولب  سدق  کرهش  نارهت  : یناشن  :: سردآ سردآ
اه نامیپ  یقوقح و  روما 

دحاو مراهچ ، هقبط  مح  نلیپورپ  یلپ  تکرش  کالپ 5  یلامش  نایرجش  نابایخ  کناویا ، راولب  یدازحرف  راولب  سدق  کرهش  یناشن  هب  نارهت  رد  اه  تکاپ  لیوحت 
تسارح

:: 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

مج نلیپورپ  یلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

29-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 15   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هناخراک  زاین  دروم   SCION دنرب هاگشیامزآ  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  10/560/000/000 نیمضت : 

دحاو مود -  هقبط  مج -  نلیپورپ  یلپ  تکرش  کالپ 5  تراجت  کناب  بنج  یلامش -  نایرجش  نابایخ  کناویا -  راولب  یدازحرف -  راولب  سدق -  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  یقوقح و  روما 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  7575   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخراک هناخراک زاین   زاین دروم   دروم   SCIONSCION  دنرب دنرب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 33

دوخ دوخ هناخراک   هناخراک زاین   زاین دروم   دروم   SCIONSCION  دنرب دنرب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت 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 200 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8dsc7tg3jwg8w?user=73474&ntc=5963423
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963423?code=73474
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  نژیوومرت  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000437 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9875 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود 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 200 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hb6y533q62ttz?user=73474&ntc=5962926
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5962931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاگتسد کی  دادعت  یرتیل  یروف 20  رزیالیرتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000824 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
تخت ناهیک  یناتسرامیب  تاعونصم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PV911 لدم رزیالیرتسا  دربراک  یقرب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هاگتسد هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت یرتیل   یرتیل   2020 یروف   یروف رزیالیرتسا   رزیالیرتسا ناونع : : ناونع 66

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 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

5962955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یصیخشت رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000822 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناله هدننک  هضرع  عجرم   MERIT MEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   cm 50 زیاس ینوکیلیس  سنج  یفارگویژنآ  یوناث  کیساروت  رتتک  الاک :  مان 
ایرآ تراجت 

هبعج 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
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف یصیخشت .  .  یصیخشت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 77

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 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

5962959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 100  تناس  زیاس 40  تیکوراگ  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000823 زاین :  هرامش 

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

یوجدم هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/15 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   100100 دادعت   دادعت تناس   تناس   4040 زیاس   زیاس تیکوراگ   تیکوراگ نرد   نرد ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5962973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس راشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001936 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . WUJIANG MEDICAL EQUIOPMENT Co.Ltd هدنزاس عجرم   ktj-20 لدم یشوگ  هارمه  هب  یا  هبرقع  جنس  راشف  تس  الاک :  مان 

نایناریا بط  نیون  هدننک  هضرع 
تس 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس راشف   راشف ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5962998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرگلابرغ abr , aabr و دورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000249000020 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هرامش اب  ماهبا  تروصرد  دیامن .  داهنشیپ  دک  ناریا  دورتکلا  عون  ره  یارب  یتسیاب  هدننک  نیمات  دشاب .  یم  تسویپ  کیکفت  هب  دورتکلا  ره  دادعت  تاصخشم و  - 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  دیئامرف .  لصاح  سامت  یناتسراگن  مناخ   03431211086
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل   1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618834118 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31211073-034  ، 31211000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32132219-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

abr ,  aabrabr ,  aabr  یرگلابرغ یرگلابرغ دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09155223625- ههام هس  یتخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات  - تسویپ تسیل  قبط  مالقا  هیهت  - هباشم دک  ناریا  - یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز لیعامسا 

1101091195000052 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HB A1C ENZYMATIC یتراجت مان   ml 80 فرعم ییاوقم 2  هبعج  لدم 50801010  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیبولگومه  تیک  الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ 

هتسب 20 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   HB A1C CONTROL 1AND2 یتراجت مان   ml 1 فرعم ییاوقم 2  هبعج  لدم 50659120  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیبولگومه  تیک  الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک 

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 2 رادقم یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 4  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یمیشویب   A1C نیبولگومه نویساربیلاک  تیک  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

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

هداز لیعامسا   09155223625- ههام هس  یتخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات  - تسویپ تسیل  قبط  مالقا  هیهت  - هباشم دک  ناریا  - یهاگشیامزآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837715 یتسپ :  دک  کناب ،  تسپ  بنج   6 مایپ یور  هبور  ( مایپ )8 داشرا ( داشراراولب )1/31 مایخ ، مایخراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630022-051  ، 37630020-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630039-051 :: 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 نیبولگومه   نیبولگومه تیک   تیک ناونع : : ناونع 111 1
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MT516 لدم  TOITU یناپمک گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002447 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
بطاسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TOITU هدنزاس عجرم   MT-516 لدم فارگویدراکوتکا  لاتیف  هعطق  بورپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TOITUTOITU  یناپمک یناپمک گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 1212

طسوتم طسوتم هنادنداب   هنادنداب تسنپ   تسنپ -- طسوتم طسوتم تسار   تسار تاتسومه   تاتسومه -- طسوتمورک طسوتمورک تاتسومه   تاتسومه -- طسوتم طسوتم ریگنزوس   ریگنزوس سنپ   سنپ ناونع : : ناونع 1313
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ستم یچیق  - تاپ یلاگ  - طسوتم هنادنداب  تسنپ  - طسوتم تسار  تاتسومه  - طسوتمورک تاتسومه  - طسوتم ریگنزوس  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسوتم خن  یچیق  - ددع 100 فیرظددع 100 طسوتم

1101092100000858 زاین :  هرامش 
تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک  یحارج   cm 16/5 زیاس دنک  رسود  خن  یچیق  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
شناد هدننک  هضرع  عجرم   TEKNO-MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 13/5 زیاس گنز  دض  لیتسا  ریگ  نزوس  یمومع  یحارج  سنپ  الاک :  مان 

زورما حارج 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
انیس دم  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 13220-14   cm 14 زیاس یمومع  یحارج  وتیکسوم  دتسلاه -  جک  رس  تاتسومه  سنپ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   cm 14 زیاس یزیرنوخ  زا  یریگولج  دربراک  لیارک  میقتسم  تاتسومه  سنپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
cm 14 زیاس دک 14-205-22  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  یحارج  ورک  ستم  یچیق  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هیتآ ناینب  هدننک  هضرع  عجرم   UNIVER یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 22  هتسب   cm 20 زیاس دک 20-0431-04  یکشزپ  هنادند  اب  تسنپ  سپسروف  الاک :  مان 
حارج هیتآ  ناینب  هدنزاس  عجرم  حارج 

هتسب 200 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نامیترآ هدننک  هضرع  عجرم   TRIMED یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 02-00-04  یکشزپ  تاپ  یلاگ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

یوررب خیراتو  روتکاف  هرامشو  ناتسرامیب  مان  کح  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحتدشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 6 تخادرپدشابیم یمازلا  الاک 

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
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نادیپس شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هناماس  دزمراک  تایلام.تسویپ و  لیاف  قبط  ناتسرنه  یا  هناخلگ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003927000040 زاین :  هرامش 

نادیپس شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وکامیا تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   BUCHI یتراجت مان   K-360 لدم یهاگشیامزآ  ریطقت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ZHEJIANG WENXIN MECHANICAL AND ELECTRICAL CO., LTD هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WX-30 لدم شاپ  مس  لماک  پمپ  الاک :  مان 
تعیبط زبس  میسن  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نیمسای تعنص  ناراک  شیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T15S لاتیجید جنسامد  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
بآ نازرو  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  امن  بآ  نازرو  هشیدنا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   01- کناب بآ  لدم  کاخ  دنمشوه  ینیم  رتمویسنات  الاک :  مان 

رتسگ امن 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هناماس  دزمراک  تایلام.تسویپ و  لیاف  قبط  ناتسرنه  یا  هناخلگ  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7361943451 یتسپ :  دک  نادیپس ،  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  داهج ، راولب  نادیپس ، نادیپس ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36724983-071  ، 36723969-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36722773-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنسامد جنسامد هلصفنم   هلصفنم تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم شاپ -  -  شاپ مسمس   لماک   لماک پمپ   پمپ یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ ریطقت   ریطقت هاگتسد   هاگتسد ناتسرنه -  -  ناتسرنه یایا   هناخلگ   هناخلگ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
کاخ کاخ دنمشوه   دنمشوه ینیم   ینیم رتمویسنات   رتمویسنات لاتیجید - - لاتیجید

1414
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ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد لوطرتم 1 درب 200 اب  راد  نیبرود  یرزیلرتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لانیجروا شوب  ای  اکیال  دنرب   ) شورف زا  سپ  همان  تنامض  اب  هارمه 

1101005478000055 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

روشک  STABILA هدنزاس عجرم   STABILA یتراجت مان   LD 520 لدم یگنر  شیامن  هحفص  نیبرود و  اب  هارمه  رتم  درب 200  اب  یرزیل  جنس  هلصاف  الاک :  مان 
راگندعب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد لوطرتم 1  درب 200 اب  راد  نیبرود  یرزیلرتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لانیجروا شوب  ای  اکیال  دنرب   ) شورف زا  سپ  همان  تنامض  اب  هارمه 

یدنویش 09305551907 سدنهم  یگنهامه  تهج  سامن 

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شورف شورف زازا   سپسپ   همان   همان تنامض   تنامض اباب   هارمه   هارمه هاگتسد   هاگتسد 11 لوطرتم   لوطرتم 200200 درب   درب اباب   راد   راد نیبرود   نیبرود یرزیلرتم   یرزیلرتم ناونع : : ناونع 1515
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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

5963043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ 3 اب  هارمه  یتسویپ  مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب   DS2202A لدم  Rigol یفیک لداعم  لاتیجید  پوکسولیسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس

1101091475000432 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   RIGOL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RIGOL یتراجت مان   DS2202A لدم کینورتکلا  هاگشیامزآ  یلاتیجید  پوکسولیسا  الاک :  مان 
جرفتم هلا  فطل 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  یتسویپ  مالعتسا  اب  قباطم  روتکاف  شیپ  تسویپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقدب  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  - 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  مامت  - 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004641-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یلاتیجید   یلاتیجید پوکسولیسا   پوکسولیسا ناونع : : ناونع 1616
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ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یداهنشیپ  تمیق  مالعا  ییوگخساپ و  تهج  افطل  دشابیم ، هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم 

1101005168000119 زاین :  هرامش 
ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یکیتسالپ  فرظ   ml 250 مجح رفاب 7  نویساربیلاک  لولحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  ولناخریما و  یاقآ  هرامش 09113971799  اب  مالعتسا  یراذگراب  دروم  رد  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ناقهد  سدنهم   09113231140

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق مالعا   مالعا وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ تهج   تهج افطل   افطل دشابیم ، ، دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / یس یس  2 و5و10 ناوختسا ) سپیچ  ) ناوختسا ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000840 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تفاب هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان   cc 2 یددع ییاوقم 1  هبعج   mm 8-2 زیاس هزیلارنیم  هزیلیفویل  یناوختسا  سپیچ  تفارگ  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 30 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نایناریا تفاب  هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان   cc 5 ییاوقم هبعج   mm 8-2 زیاس هزیلارنیم  هزیلیفویل  یناوختسا  سپیچ  تفارگ  الاک :  مان 

هبعج 30 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نایناریا تفاب  هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان   cc 10 ییاوقم هبعج   mm 8-2 زیاس هزیلارنیم  هزیلیفویل  یناوختسا  سپیچ  تفارگ  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  یس / یس  2 و5و10 ناوختسا ) سپیچ  ) ناوختسا ردوپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192445) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام 3

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

*** *** یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت // یسیس یسیس   1010 وو 55 وو   22 ناوختسا ) ) ناوختسا سپیچ   سپیچ )) ناوختسا ناوختسا ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 1818
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد جنس  ادص  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000777 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   SC-05 لدم ج  ــ نس اد  روتاربیلاک صـ نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO. LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد جنس   جنس ادص   ادص هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1919
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تاصخشم  قبط  کید  یووبو  والکوتا   pcd تست تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
RRS

1101095179000189 زاین :  هرامش 
نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  عون   SSP AND SGE لدم یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  دربراک  امسالپ  دیاسکا و  نلیتا  راخب و  سکیله PCD و  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 
دامتعا رتسگ  تمالس  نارواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  پیات 2  تست  سکیله  یپ  سا  سا  یتراجت  مان  لیس  مویکو  هتسب 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  همیمض  لیافرد  هدش  هتساوخدراوم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یدابآدسا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتست هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091826000027 زاین :  هرامش 

یدابا دسا  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یجزید فیطل  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   CORE TRECHNOLOGY یتراجت مان  یددع  هتسب 1  یرتماراپ  دایتعا 3  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 5000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ههام هس  تخادرپ  ) دشاب هدش  تبث  دمیآ  تیاس  رد  دیاب  تالوصحم  زیر  دش  دهاوخ  لاطبا  هباشم  کرام  دکناریا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184743613 یتسپ :  دک  یدابآ ،  دسا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یزرواشک  ناتسرنه  بنج  راهب  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227260-041  ، 32804400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32804400-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RRSRRS همیمض   همیمض تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کید   کید یووبو   یووبو والکوتا   والکوتا   pcdpcd  تست تست ناونع : : ناونع 2020

یتست یتست هسهس   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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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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناماگشیپ 192   T3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000804 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
.DIAGNOSTIC BIOCHEMCANADA Inc هدنزاس عجرم  ییاوقم  هبعج  یهاگشیامزآ  دربراک   CAN-T3-4220 دک ازیالا   T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

شهوژپ زاس  انیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/03 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

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  رهشکین  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهعرب  رهشکین ) ناتسرهش   ) دصقم ات  لمح  هنیزه  یتسویپ و  تسیل  قباطم  یهاگشیامزآ  مزاول  تیک و  ملق  دادعت 75  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09157533823 یئایلوا .دشاب  یم  هدننک 

1101093453000144 زاین :  هرامش 
رهشکین ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9991733187 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  یدازآ  راولب  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232654-054  ، 35232606-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232606-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ازیالا ازیالا   T3T3  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا تیک   تیک ناونع : : ناونع 2222

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول وو   تیک   تیک ملق   ملق   7575 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 2323
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راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاباب .تسویپ 09153203930  لیاف  قبط  یکشزپ  تازیهجت  ملق  هربیلاک 29 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090296000033 زاین :  هرامش 

راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 29 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9136616133 یتسپ :  دک  راهب ،  هرامش 1 هاگنامرد  7و9- راهب نیب  - راهبارعشلا کلم  -خ  جیسب نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37625023-051  ، 38553976-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38524049-051 :: 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 تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق هربیلاک  2929 هربیلاک ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOTEQUE full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000601 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PDS-0840WNK1 لدم  F 8 زیاس  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BIOTEQUE CORPORATION
ددع 170 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PDS-1040WNK1 لدم  F 10 زیاس  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BIOTEQUE CORPORATION
ددع 30 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PDS-1440WNK1 لدم  F 14 زیاس  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BIOTEQUE CORPORATION
ددع 5 دادعت : 

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

ددرگ یراددوخ  هباشم  سانجا  تمیق  هئارا  زا  دشابیم  رظن  دم  قوف  دنرب  طقف  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  یقفاوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BIOTEQUE fullBIOTEQUE full یژولورا   یژولورا یموتسرفن   یموتسرفن رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 2525
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشاب ) یم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0134173 یاضاقت  تالاصتا - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006457 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینورب مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   HONEST یتراجت مان   TIGER JOBON لدم یزاگ  کدنف  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

درف یناطیق  یناه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان   F.0.224518 لدم  2x3 m زیاس یهاگراک  یزلف  هغیت  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناشخرد رازبا  لگ  هدننک  هضرع  عجرم   PXGC986 لدم یروتوم  هرا  یدالوف  باق  الاک :  مان 

تس 80 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ترذ تشک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CIMBRIA یتراجت مان   ZS 500 111 P لدم هناد  هدننک  لابرغ  رذب  یدنب  هجرد  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 150 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
رهم ناگنهاک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NINGBO هدنزاس عجرم   flint gun لدم یهاگراک  یراکشوج  کدنف  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یکیتسالپ  هسیک  دک 4215   ON تیبوغرم هجرد   ARP-801 دیرگ یلخاد  نلیپورپ  یلپ  لونارگ  الاک :  مان 
مرگولیک 100 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشاب ) یم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0134173 یاضاقت  تالاصتا -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراکشوج یراکشوج کدنف   کدنف هناد - - هناد هدننک   هدننک لابرغ   لابرغ رذب   رذب یدنب   یدنب هجرد   هجرد هاگتسد   هاگتسد یروتوم -  -  یروتوم هرا   هرا یدالوف   یدالوف باق   باق یهاگراک -  -  یهاگراک یزلف   یزلف هغیت   هغیت یزاگ -  -  یزاگ کدنف   کدنف ناونع : : ناونع
نلیپورپ نلیپورپ یلپ   یلپ لونارگ   لونارگ -- یهاگراک یهاگراک

2626
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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 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . نوخ دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002152 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   ml 450 تیفرظ یکت  نوخ  هسیک  الاک :  مان 

ددع 100 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cmv famta تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000354 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یتست  96 - 

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

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . نوخ نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 2727

cmv cmv famtafamta تیک   تیک ناونع : : ناونع 2828
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک هداس 30 مال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نتراک لمال 5 

1101030292000857 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

کلم یبط  صیخشت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   MLCO یتراجت مان  یددع  نتراک 3600  یا  هشیش  هداس  مال  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدنشورف م  اب  راب  لمح 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   . دشاب یم  هباشم  دک 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتراک نتراک   55 لمال   لمال نتراک   نتراک 3030 هداس   هداس مالمال   ناونع : : ناونع 2929
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  یددع _  هتسب 50   450 دراکوکولگ 01 _  کرام  رتموکولگ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

1101090930000128 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ریسکا یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   STRIP VIAL یتراجت مان  یددع  هتسب 50   for 3217-4224 لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 
هتسب 400 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هرکاذم  ینف  سانشراک  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف 

 ( ینف هداز (  نیریش   09153000292
 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  یلام )  ( ییایحی (   09381391491

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

010 1 دراکوکولگ   دراکوکولگ کرام   کرام رتموکولگ   رتموکولگ تیک   تیک ناونع : : ناونع 3030
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ناردلاچ نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ زوجم  یارادوراد  تیحالص  یاه  تکرش  زا  یمیشویب  رزیالانآوتا  هاگتسد  کی  دراد  رظن  رد  ناردلاچ  تشادهب  زکرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یداوج 09141643864 دیامن

1101094057000015 زاین :  هرامش 
ناردلاچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

روشک  SINNOWA MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   DI600 لدم رزیالانآوتا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

ناردلاچ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادیرخ زوجم  یارادوراد  تیحالص  یاه  تکرش  زا  یمیشویب  رزیالانآوتا  هاگتسد  کی  دراد  رظن  رد  ناردلاچ  تشادهب  زکرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداوج 09141643864 دیامن

5871638859 یتسپ :  دک  ناردلاچ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ناردلاچ  ناتسرهش  ناردلاچ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34267249-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267249-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب رزیالانآوتا   رزیالانآوتا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 3131
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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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  رپ 30000  تس 4  نال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000580 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راک امنهر  کین  هدننک  هضرع  عجرم  رپ  راهچ  لدم  زیاس 26  یریگنوخ  صوصخم  تسنل  الاک :  مان 

ددع 30000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  رپ 30000  تس 4  نال   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5963472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناریا  تخاس  دازون  کرحتم  روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000730 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ناریا  تخاس  دازون  کرحتم  روتابوکنا  - 

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

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

روتکاف لاسرا  زا  دعب  هام  تخادرپ 3  دشاب  دمیآ  زوجم  یاراد  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سمش 09101772738 سدنهم  ینف  سانشراک 

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

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگنوخ یریگنوخ صوصخم   صوصخم تسنل   تسنل ناونع : : ناونع 3232

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناریا   ناریا تخاس   تخاس دازون   دازون کرحتم   کرحتم روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 3333
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: 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

5963475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قبط  راد  هبنپ  پاوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000069000053 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کالک نازاسارفا  نیبوچ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یذغاک 2  تکاپ   cm 11 لوط یهاگشیامزآ  یبوچ  هدش  لیرتسا  راد  هبنپ  باوس  الاک :  مان 

تکاپ 99000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هجو 3 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   - ناتسا تشادهب  زکرم  بنج   - یبرغ دابانس  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9176635985

38516300-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38595006-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ 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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکدک ناریا   ناریا قبط   قبط راد   راد هبنپ   هبنپ پاوس   پاوس ناونع : : ناونع 3434

نمویه نمویه یتنآو   یتنآو نیموبلآو   نیموبلآو DDوو BBوو   AA  یتنآ یتنآ نوخ   نوخ هورگ   هورگ نعت   نعت تیک   تیک ناونع : : ناونع 3535
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نمویه یتنآو  نیموبلآو  DوBو A یتنآ نوخ  هورگ  نعت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000720 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نژانیس یدیلوت  یتاقیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ml 10 لایو لماش 18  ییاوقم  هبعج  یهاگشیامزآ   A یتنآ نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نژانیس یدیلوت  یتاقیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ml 10 لایو لماش 18  ییاوقم  هبعج  یهاگشیامزآ   B یتنآ نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 
هتسب 80 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یدیلوت یتاقیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ml 10 لایو لماش 18  ییاوقم  هبعج  یهاگشیامزآ   D-IgM,IgG یتنآ نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 

نژانیس
هتسب 100 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نارگشالت  قاثیم  یهاگشیامزآ  یاه  هدروآرف  یدیلوت  یتراجت  مان   cc 10 لایو یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نمویه  یتنآ  فرعم  الاک :  مان 

نارگشالت قاثیم  یهاگشیامزآ  یاه  هدروآرف 
هتسب 5 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یشهوژپ و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 10 فرظ یژولورس  دصرد  یواگ 22 نیموبلآ  فرعم  الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب زکرمدات  دروم  دیابالاکودشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  رابتعا  نیماتزا  سپو  ههام  تخادرپ 3  :: 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

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

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

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

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

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

5963503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002788 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یلایو  ییاوقم 4  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  کیروا  دیسا  تیک  الاک :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ای  الاک  تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایرآ دمح  نیژور   75*12 فافش )  ) اماگ شیامزآ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003326000021 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک ادج  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

ددع 500000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  رابنا  برد  ایوحت  راد .  تدم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184889669 یتسپ :  دک   ، 1 ناگداش یوک  شبن  ینوخآ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32865378-041  ، 32866962-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32865378-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب رادیاپ   رادیاپ کیروا   کیروا دیسا   دیسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 3636

7575 ** 1212 فافش ) ) فافش  ) ) اماگ اماگ شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 3737
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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 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

5963508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCD ییایمیش روتاکیدنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000914 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم ید  یس  یپ  سالک 2  راخب  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 

ناهاپس یار  نشور 
هبعج 4000 دادعت : 

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

یهازن 09160965132 // دمیآ // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  // PCD ییایمیش روتاکیدنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید یفارگویدار  هاگتسدژاتنوموژاتنومد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001694 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکشزپنادند یکشزپ و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یزردوگ 09122707761 ههامکی  هیوست   - تسیمازلا همیب  باسح  اصافم   - تسا راکنامیپ  هدهعب  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88987363-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCDPCD  ییایمیش ییایمیش روتاکیدنا   روتاکیدنا ناونع : : ناونع 3838

لاتیجید لاتیجید یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسدژاتنوموژاتنومد   هاگتسدژاتنوموژاتنومد ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یالپس  رواپ  اضاقت 0146034 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000867 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ نژون  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژون  یتراجت  مان   THP-150 لدم روتانیمولیا  سنارت  یالپوس و  رواپ  هارمه  هب  زروفورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتانیمولیا روتانیمولیا سنارت   سنارت وو   یالپوس   یالپوس رواپ   رواپ هارمه   هارمه هبهب   زروفورتکلا   زروفورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا   SC-5275SantacruzCD63 ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000154 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   EXBIO یتراجت مان  یتست  یطوق 100  یدنب  هتسب  عون   ED7031 لدم یرتموتیاسولف  شیامزآ  دربراک   CD63-FITC صیخشت تیک  الاک :  مان 

نیگن یبوط 
هتسب 1 دادعت : 

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

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

09388130659

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا   SC-5275SantacruzCD63SC-5275SantacruzCD63 ددع ددع   11 ناونع : : ناونع 4141
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هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  دنمشوه  کیتاموتا  مامت  موتورکیم  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092353000035 زاین :  هرامش 

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زبس دید  هدننک  هضرع  عجرم   DS9209 لدم کیتاموتا  همین  یهاگشیامزآ  موتورکیم  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  دوش -  یراذگراب  تاکرادت  هناماس  رد  مزال  یاهزوجم  هدش -  تسویپ  کرادم  قبط  دیرخ  تسیمازلا -  دادرارق  نتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

3913161155 یتسپ :  دک  قباس ، ) یامنلگ  ) ژاتیمرآ تکرش  بنج  نیسح  ماما  نادیم  نارهت  میدق  هداج  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42401465-086  ، 42422441-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422361-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا همین   همین یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ موتورکیم   موتورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ حرش  ربارب  نادنبهن  یتعنص  کرهش  بآ  ییاوه  عبنم  رتولف  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001298000047 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LS-12 لدم رتولف  نزخم  حطس  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نادنبهن رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ًاددجم  سامت ) هرامش  ءاضما و  رهم ، ) لیمکت زا  سپ  تفایرد و  ار  تسویپ  کرادم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  شریذپ  لباق  تسویپ  کرادم  نودب  تمیق  داهنشیپ 

32049167: ینف نواعم  سامت  هرامش 

9717733335 یتسپ :  دک  تلم ،  کناب  یتسرپرس  بنج  ریت -  متفه  نابایخ  یتالحم -  دیهش  نابایخ  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448858-056  ، 32049058-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32049329-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ ییاوه   ییاوه عبنم   عبنم رتولف   رتولف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا 60SFCA013022NMembrano olutionCA syringe Filter,Poresize:0.22Um,Drameter: 13mm ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک 

1101050136000155 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ناهج یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MILLIPORE یتراجت مان  یددع  نتراک 1   5x39/5 cm زیاس یهاگشیامزآ  ویتکا  نبرک  یجیرتراک  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

09388130659

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ویتکا   ویتکا نبرک   نبرک یجیرتراک   یجیرتراک رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسد  ) یسیطانغم نادیم  تدش  شجنس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000778 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریبدت هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   WAVECONTROL هدنزاس عجرم   SMP 2 لدم  HF یسیطانغمورتکلا نادیم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

اناوت شجنس 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  ءاضما ) رهم و  اب  ) روتکاف تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسد یتسد  ) ) یسیطانغم یسیطانغم نادیم   نادیم تدش   تدش شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5963726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  مالقا  کیروادیسا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

1101000257002790 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 5 رادقم یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  کیروادیسا  درادناتسا  یهاگشیامزآ  عجرم  هدام  الاک :  مان 
یرطب 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ای  الاک  تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب   دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط مالقا   مالقا کیروادیسا   کیروادیسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 4646

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 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

+ دش دهاوخ  ییاشگزا  هدننک  تکرش  دنچره  دادعتاب  ترورض  هب  انب  ژالومو + نکنام  ملق  40 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000625 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ضیوعت لباقو  یکدی  تاعطق  یاراد  تالوصحم  دشاب + شورف  زا  سپ  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب + یراصحنا  یگدنیامن  همان  یاراد  هدننک  نیمات  - 

+ دشاب یکشزپ  مولع  هاگشناد  شزوما  دحاو  دات  دروم  الاک  تیفیک  دشاب + نکشنو  وشتسش  لباق  دشاب  مرن  نوکلیس  زا  الاک  مالقا  دشاب +
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

+ دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغرد  دشاب + لماک  تمیق  یاراد  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژالومو ژالومو نکنام   نکنام ملق   ملق 4040 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفت یتشهب  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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

09133580452
1101091755000047 زاین :  هرامش 

تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم   ml 20 یفرظ ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یرتمودیبروت  تکریاد  نیموبلآ  ورکیم   Alb تیک الاک :  مان 

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک 
هتسب 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یرتمودیبروت   یرتمودیبروت تکریاد   تکریاد نیموبلآ   نیموبلآ ورکیم   ورکیم   AlbAlb تیک   تیک ناونع : : ناونع 4848

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد / / یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدوش   دکدوش هعلاطم   هعلاطم دشاب   دشاب یمیم   لور   لور یانبمرب   یانبمرب دادعت   دادعت   2 020 -- 3030 -- 1515 راخب   راخب سکپیو   سکپیو ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد

4949
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دشاب یم  لور  یانبمرب  دادعت  راخب 20-30-15  سکپیو  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000946 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ANHUI KCEPACK GROUP هدنزاس عجرم   KCEPACK یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   mm 150 زیاس یکشزپ  دربراک  تخت  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

سراپ تعنص  هکان  یدار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
لور 6 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ANHUI KCEPACK GROUP هدنزاس عجرم   KCEPACK یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   mm 200 زیاس یکشزپ  دربراک  تخت  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

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

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ANHUI KCEPACK GROUP هدنزاس عجرم   KCEPACK یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   mm 300 زیاس یکشزپ  دربراک  تخت  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

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

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

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنس ییانیب  قمع  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000463 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   POTEC هدنزاس عجرم   POTEC یتراجت مان  ( PLC-8000(pola لدم یکشزپ  مشچ  ییانیب  تراچ  الاک :  مان 

ناگدید
ددع 2 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  جرد  هناماس  رد  مالقا  لک  تمیق  ًامتح 
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا 

دوش ءاضما  رهم و  اهب  مالعتسا  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنس یجنس ییانیب   ییانیب قمع   قمع تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 200 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3jeyerwlx6lf2?user=73474&ntc=5963939
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963939?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصیخشت رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000481 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بیبط هدنزاس  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   JL3.5 لدم  cm 100 لوط  F 6 رطق یقورع  یبلق  لارومف  یفارگویژنآ  یصیخشت  رتتاک  الاک :  مان 

بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بلق  شهوژپ  نامرد 
هبعج 200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
بیبط هدنزاس  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   JR3.5 لدم  cm 100 لوط  F 6 رطق یقورع  یبلق  لارومف  یفارگویژنآ  یصیخشت  رتتاک  الاک :  مان 

بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بلق  شهوژپ  نامرد 
هبعج 200 دادعت : 

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

دشاب  IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد / دشابیم ههام  تخادرپزاب 5  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصیخشت یصیخشت رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 5151
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ارهزلا بلق  هیریخ  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 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 6f-140 cm (50 هتخل شکم  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000119 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  ربتعم  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  50 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  ربتعم  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  باصعاو )  زغم  رازبا   ) ...و چناپ  نوسیرک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000249 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  باصعاو )  زغم  رازبا   ) ...و چناپ  نوسیرک  عاونا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

1401/09/03 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 f- 140  cmf- 140  cm  هتخل هتخل شکم   شکم رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 5252

چناپ چناپ نوسیرک   نوسیرک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  یبط -  صیخشت  هاگشیامزآ  نینوپورت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000236 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  یتیک  ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I نینوپورت تیک  الاک :  مان 
هتسب 6000 دادعت : 

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

ههام کی  رثکا  دح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5964089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000627 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت نایک  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NOBEL MEDICAL یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   mm 55 زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

نارایدهم
ددع 25000 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 ناونع : : ناونع 5454

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 5555

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

5964094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  فلتخم  یاهزیاس  رد  هشارت  هلول  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000088 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دک 311007510 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   هشارت   هشارت هلول   هلول عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5656

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

5964104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب ینوخ 10 هورگ  نژ  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع وکداپ 5  زکولگ  تیک 

هتسب یبآ 5  رلپمس  رس 
1101093818000025 زاین :  هرامش 

جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SERACLONE ANTI- یتراجت مان  هبعج  یدنب  هتسب  عون   ml 5 رادقم زمرق  لوبلگ  یاه  هنوگ  ریز  یاه  نژ  یتنآ  صیخشت  تهج  نوخ  هورگ  فرعم  الاک :  مان 

الاک ناتسراک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BIOTEST هدنزاس عجرم   KLEIN C
ددع 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   7MED یتراجت مان   SL0501 لدم  µl 1000 تیفرظ فرصمرابکی  یهاگشیامزآ  یبآ  رلپمس  رس  الاک :  مان 

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

امزآ شهوژپ  داپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکداپ  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یلایو  ییاوقم 5  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا مناخ  راکرس   09130989965 سامت هرامش  اب  یگنهامه  تهج  ههام  تخادرپ 2  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دنشاب  اضقنا  خیرات  یراد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت 

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   55 وکداپ   وکداپ زکولگ   زکولگ تیک   تیک هتسب   هتسب 1010 ینوخ   ینوخ هورگ   هورگ نژنژ   یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  سونیس -  یپوکسودنا  تهج  رتیاب )  کب   ) سنپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000235 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 001-008-1203  سونیس  یپوکسودنا  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

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

ههام کی  رثکادح  تخادرپ  سانشراک -  دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(IRMA(MAIN STREAM فارگوونپک بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000252 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ETCO2/FICO2/RR یاهرتماراپ یریگ  هزادنا   / روتپادآ قیرط  زا  رامیب  یسفنت  ریسم  رد  میقتسم  یریگرارق  - 

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

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

شورف زا  سپ  تامدخو  هلاسکی  یتناراگ  یاراد   / هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس  5

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

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا سونیس -  -  سونیس یپوکسودنا   یپوکسودنا تهج   تهج رتیاب )  )  رتیاب کبکب    ) ) سنپ سنپ ناونع : : ناونع 5858

(( IRMA(MAIN STREAMIRMA(MAIN STREAM  فارگوونپک فارگوونپک بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپنادند هدکشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  تاصخشم  اب  مویکو  یرپ  یرتیل  والکوتا 300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003998000007 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا نازاس  ثلثم  هدننک  هضرع  عجرم  هدیا  نازاس  ثلثم  یتراجت  مان   Lit 300 تیفرظ  H63 لدم یناتسرامیب  مویکو  یرپ  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817699693 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناگذازآ  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429485-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429485-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5964171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002505 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HANGZHOU AGS MEDTECH یتراجت مان  یددع  هتسب 1   AG-51044-2300-135-16 لدم  mm 16 زیاس یکشزپ  یشخرچ  سپیلک  الاک :  مان 
سراپ رتسگ  هدیا  نامرآ  هدننک 

ددع 80 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویکو مویکو یرپ   یرپ یرتیل   یرتیل 300300 والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 6060

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تیاس   تیاس تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یشخرچ   یشخرچ سپیلکومه   سپیلکومه ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور زیاس 20  ره  زا  دادعت  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط   25-20-15-10 - 7/5 زیاس امسالپ  لیرتسا  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000317 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 20 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 25 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 15 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 7/5 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 10 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

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

لور زیاس 20  ره  زا  دادعت  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط   25-20-15-10 - 7/5 زیاس امسالپ  لیرتسا  ذغاک   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امسالپ امسالپ لیرتسا   لیرتسا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 6262
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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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 متسیسویب =  هروا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
30 متسیسویب =  یمیشویب  روتاربیلاک  تیک 

1101004601000261 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم   ml 25 یفرظ ییاوقم 5  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یمیشویب  نویساربیلاک  تیک  الاک :  مان 
دمراف ایرآ  یناگرزاب 

هتسب 30 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم   ml 500 یلایو ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یمیشویب   color هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 
دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت 

هتسب 100 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمیآ رد  هدش  تبث  الاک و  تلاصا  بسچرب  یاراد   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3030 متسیسویب =  =  متسیسویب یمیشویب   یمیشویب روتاربیلاک   روتاربیلاک تیک   تیک ددع   ددع   100100 متسیسویب =  =  متسیسویب هروا   هروا تیک   تیک ناونع : : ناونع 6363

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 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

5964234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  زوسن  سیرگ  6 و  سالک تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002794 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ادیبلآ لش  یتراجت  مان   kg 20 یزلف لطس   HD2 تیفیک میتیل  هیاپ  زوسن  سیرگ  الاک :  مان 

لطس 5 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ابص زیهجت  نابات  هدننک  هضرع  عجرم   TTS یتراجت مان   2/5x6 cm زیاس یددع  ییاوقم 500  هبعج  سالک 6  ییایمیش  رگناشن  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/09/07 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 - ههام  کی  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیش ییایمیش رگناشن   رگناشن نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا تست   تست راون   راون زوسن -  -  زوسن سیرگ   سیرگ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور زیاس 20  ره  زا  دادعت  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبیط  زیاس 25-20-15-10  امسالپ  لیرتسا  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000316 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 10 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 15 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 20 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 1   cmx70 m 25 زیاس یکشزپ  رازبا  یدنب  هتسب  نویسازیلیرتسا و  تهج  امسالپ  ملیف  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
لور 20 دادعت : 

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

لور زیاس 20  ره  زا  دادعت  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبیط  زیاس 25-20-15-10  امسالپ  لیرتسا  ذغاک   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امسالپ امسالپ لیرتسا   لیرتسا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5964320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000628 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یددع  نتراک 500   ml 5 یکشزپ گنرس  الاک :  مان 

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

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  دادعت  تهج  روتکاف  لگ  غلبم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل کرم 2  لوناتا....ددع   TBS) 1) کرم ثاربایوس  نوتپیرت...ددع  کرم 1  راگآ  نوتنیه  رلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000312 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یعیفش  یاقا   64112308 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: 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   500500 نتراک   نتراک   mlml   55 یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 6666

(( TBSTBS )) کرم کرم ثاربایوس   ثاربایوس نوتپیرت...ددع   نوتپیرت...ددع   11 کرم   کرم راگآ   راگآ نوتنیه   نوتنیه رلوم   رلوم ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000749 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناگداز 09174070789 مساق  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000748 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناگداز 09174070789 مساق  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000747 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناگداز 09174070789 مساق  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000746 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناگداز 09174070789 مساق  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغنالیگ 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 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل 25 والکوتا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030426000088 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناحیر هدننک  هضرع  عجرم  حالفون  بط  ناحیر  هدنزاس  عجرم  بط  ناحیر  یتراجت  مان   Lit 25 تیفرظ  RT1 لدم یکشزپ  راخب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

حالفون بط 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعبالاک  لاسرا  هنیزهو  ههام  هجو 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یغارچ  یاقآ   09182094741 هرامشابزاین تروصرد 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل 2525 والکوتا والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000750 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناگداز 09174070789 مساق  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000078 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
مرا تشادهب  ریفس  هدننک  هضرع  عجرم  سپیلوت  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 25  هتسب  زیاس  کت  سکتال  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  6 هجو تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرتحم هدننک  نیماتاب  لاسرا  هنیزه  - دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

دامرفب سامت  09155328434 یعناق یاقآ  مرتحم  سانشراکاب  یگنهامه  تهج  - دوش یراذگ  تمیق  تسویپزایندروم  مالقا  طقف 
دوش هجوت  تسویپ  هب 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاس زیاس کتکت   سکتال   سکتال ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یموب  تیولا  اب  تسویپ  رد  لماک  تاحیضوتزیربت  زلفرذآ  هناخراک  تخاس  لیتسا  مامت  یرام  نب  راد و  هیاپ  نگل  ود  ناو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاس هلحرم  زا  دیدزاب  لیلد 

1101093487000060 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

بآ نیرز  هدنزاس  عجرم   120x60 cm داعبا ازر  لدم   Lit 120 تیفرظ  ABS کیلیرکا سنج  لناپ  یساش و  اب  مامح  ناو  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
لیتسا ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  لیتسا  ایشرپ  یتراجت  مان   PS 315 لدم هداس  یرام  نب  فرظ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا  304 لیتسا امن  قرو  لیتسا و  نیگنس 3*3  یلیفورپ  هیاپ  اب  سرپ  مامت  یلیم  کی  قرو  زا  نگل 45*80  ددع  ود  اب  نگلود 190*65  ناو  - 1  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع برداب 30   304 لیتسا قرو 80  زا  داعبا 20*32*53  رد  زیلس 1/1  یرام  نب  -2( کی هجرد  رادرنف  ریش  ددع  یکورتاپ و2  هقبط  یاراد  رادشخ   0/8 قرو

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  زاف 3 -  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458049-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448046-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا مامت   مامت یرام   یرام نبنب   وو   راد   راد هیاپ   هیاپ نگل   نگل ودود   ناو   ناو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 200 ھحفص 63 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یرتمتناس 1000  تیلپ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یرتمتناس 6000  تیلپ 8 
ددع یرتمتناس 3000  تیلپ 10 

1201003034000313 زاین :  هرامش 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 

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

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

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یعیفش  یاقآ   64112308 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   30003000 یرتمتناس   یرتمتناس   1010 تیلپ   تیلپ ددع   ددع   60006000 یرتمتناس   یرتمتناس   88 تیلپ   تیلپ ددع   ددع   10001000 یرتمتناس   یرتمتناس   66 تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 7676

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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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط 11 چنرف  ینایرش 10  تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعیرش ب-

1201030577000288 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ هسفق  تنیباک و  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000646 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وکس نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   HAKIM یتراجت مان   PM200 لدم یهاگشیامزآ  داوم  تنیباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد دوجو  تمیق  هئارا  زا  لبق  دیدزاب  ناکما  تسویپ  مالعتسا  مرف  دنب 10  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعیرش یتعیرش -- بب   1 11 1 لوط   لوط چنرف   چنرف   1010 ینایرش   ینایرش تیش   تیش ناونع : : ناونع 7777

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ هسفق   هسفق وو   تنیباک   تنیباک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7878

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

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاح سامت  یلخاد 150 یدمص  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دیدج - لدم  یددع  یروتور 48   PCR میات لیر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا .دامرف 087-33415241

1101003415000076 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روآ نف  ایرآ  مج  هدننک  هضرع  عجرم   APPLIED BIOSYSTEM یتراجت مان   Open Array لدم یهاگشیامزآ   peltier میات لیر   PCR هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 150 یدمص  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دیدج - لدم  یددع  یروتور 48   PCR میات لیر  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا  087-33415241

5 .دشاب یم  نآ  لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  ات  الاک  دات  زا  سپ  یدقن و  تروص  هب  تخادرپ 

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

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

33383706-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  206206   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیدج دیدج لدم   لدم یددع   یددع   4848 یروتور   یروتور   PCRPCR میات   میات لیر   لیر هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 200 ھحفص 66 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5962907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  مادک 1000  ره  زا   10  _ 8 یاهزیاس 6 _  رد  یبوچ  لتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دک  ناریا  قباطم  الاک 

دشابیم ههام  تخادرپ 3 
1101090930000123 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رهم نیعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  رهم  نیعم  ینواعت  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   60x10 cm زیاس یبوچ  یسناژروا  یدپوترا  لتآ  الاک :  مان 

ناسارخ
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
رهم نیعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  رهم  نیعم  ینواعت  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   80x12 cm زیاس یبوچ  یسناژروا  یدپوترا  لتآ  الاک :  مان 

ناسارخ
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
رهم نیعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  رهم  نیعم  ینواعت  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   90x14 cm زیاس یبوچ  یسناژروا  یدپوترا  لتآ  الاک :  مان 

ناسارخ
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( پاستاو سا _  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ دکدک   ناریا   ناریا قباطم   قباطم الاک   الاک ددع   ددع   10001000 مادک   مادک رهره   زازا     1010  _  _ 88  _  _ 66 یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   یبوچ   یبوچ لتا   لتا ناونع : : ناونع 8080
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5962920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیمارپولکوتم لوپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000694 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دیمارپولکوتم لوپمآ  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,500 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیمارپولکوتم   دیمارپولکوتم لوپمآ   لوپمآ ناونع : : ناونع 8181
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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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5962921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  ) والکوتا لیتسا  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000902 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADISE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  یطوق  لیتسا  سنج   17x183x284 mm زیاس یکشزپنادند  هنیاعم  ینیس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط )) والکوتا والکوتا لیتسا   لیتسا ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 8282
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نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقورع یبلق  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000480 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   1x10 mm زیاس لدم 801-1010  یتسالپویژنآ   Artimes SC یلومعم یرنورک  یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 

یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL
ددع 50 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   3/5x20 mm زیاس لدم 3520-802  یتسالپویژنآ   Apollo NC یرنورک یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 

یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL
ددع 85 دادعت : 

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

دشابیم تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  لحم و  رد  لیوحت   / دشابیم ههام  تخادرپزاب 5  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقورع یقورع یبلق   یبلق نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 8383
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هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5962932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طونم  هدنرب  زا  الاک  شریذپ  ) ددع دادعت 2000  کی  هجرد  سنج  دنلب  ینولیان  سنج  یگنر  بآ  دض  یکشزپ  لنسرپ  دنب  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم یلاسرا  هنومن  دات 

1101091162000075 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  هداس  لدم  زیاس  یرف  ینولیان  سنج  یگنر  بآ  دض  یکشزپ  لنسرپ  دنب  شیپ  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

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

روتکاف شیپ.دریذپ  یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  ههام  تخادرپ 1 دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب طونم   طونم هدنرب   هدنرب زازا   الاک   الاک شریذپ   شریذپ )) ددع ددع   2 0002000 دادعت   دادعت کیکی   هجرد   هجرد سنج   سنج دنلب   دنلب ینولیان   ینولیان سنج   سنج یگنر   یگنر بآبآ   دضدض   یکشزپ   یکشزپ لنسرپ   لنسرپ دنب   دنب شیپ   شیپ ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم یلاسرا   یلاسرا هنومن   هنومن دات   دات

8484
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5962938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا  ریغ  ربتعم  یاهدنرب  ریاس  ای  اکینرود  کرام  تناس _  تکویژنآ 6*8  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

دشابیم ههام  تخادرپ 3 
1101090930000121 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب   6x8 cm داعبا یحارج  یلومعم  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

ددع 50000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( پاستاو سا _  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

تخادرپ تخادرپ تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یناریا   یناریا ریغ   ریغ ربتعم   ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب ریاس   ریاس ایای   اکینرود   اکینرود کرام   کرام تناس _  _  تناس   88 ** 66 تکویژنآ   تکویژنآ بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ههام   ههام   33

8585
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ یششوپ  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000203 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناشوپ هب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یلاکیدم 1  تکاپ  یدنب  هتسب  عون   AN-110 لدم فرصمرابکی  لیرتسا  یفارگویژنآ  یحارج  تس  الاک :  مان 

ناگرهم تمالس 
تکاپ 1000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یفارگویژنآ  یششوپ  گپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

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

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویژنآ یفارگویژنآ یششوپ   یششوپ گپگپ   ناونع : : ناونع 8686
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5962945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  فلتخم  یاهزیاس  رد  یلوف  دنوس  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000571 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   یلوف   یلوف دنوس   دنوس یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8787
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5962950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یاهدنرب  ریاس  ای  حارج  دنرب  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

دشابیم ههام  تخادرپ 3 
1101090930000122 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تمالس نیماهب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   XL زیاس لاسگرزب  راد  هلول  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( پاستاو سا _  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ربتعم   ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب ریاس   ریاس ایای   حارج   حارج دنرب   دنرب لاسگرزب   لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 8888
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5962966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیارلک میدس  مرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000691 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دیارلک میدس  مرس  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
رتیل  24,000 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیارلک   دیارلک میدس   میدس مرس   مرس ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 200 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/spzwfqpgf2tcr?user=73474&ntc=5962966
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962966?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع الک 50   ) Nellcor رتم یسکا  سلاپ  هاگتسد  فرصم  رابکی  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002446 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  روکلن  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   M1601-002N لدم  Nellcor فرصم رابکی  بورپ  الاک :  مان 

m 1 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 50 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   5050 الکالک    ) ) NellcorNellcor  رتم رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ هاگتسد   هاگتسد فرصم   فرصم رابکی   رابکی بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 200 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/885jhuckcrqhc?user=73474&ntc=5962972
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962972?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید یفرصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000215 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دصرد  نیدیسرپ 3  یتراجت  مان   kg 10 ینلیتا یلپ  فرظ  زیلایدومه  هاگتسد  دربراک  دیسا  کیتسارپ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37221452-054  ، 37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5962987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  هناخوراد  یارب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000065 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 30  زیاس 14  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یفرصم   یفرصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

هدعم هدعم تاحشرت   تاحشرت هیلخت   هیلخت هدعم   هدعم دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9292
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لینیو هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000436 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
بط میب  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  میب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   L زیاس ردوپ  نودب  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 700 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

بط میب  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  میب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   M زیاس ردوپ  نودب  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 300 دادعت : 

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

 ... تسا لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  تیفیک  مدع  رثا  رد  یلامتحا  یعوجرم  ناتسرامیب و  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091465000052 زاین :  هرامش 

ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SCHRIEBER یتراجت مان  لدم 1201-71  یحارج  دربراک  نیداتب  فرظ  الاک :  مان 

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

ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6941953775 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  نابایخ  ینیمخ  ماما  نابایخ  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33238941-084  ، 33233500-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233891-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لینیو لینیو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 9393

یحارج یحارج دربراک   دربراک نیداتب   نیداتب فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 200 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ramjmjdhzychx?user=73474&ntc=5962992
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962992?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4x3c3hytv5at4?user=73474&ntc=5962993
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962993?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهش نیکشم  رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوناق عیزوت  هکبش  ینف ،  تاصخشم  تلاصا ،  بسچرب  Imed-Irc یاراد یناریارظندم  یالاک  ود  ره  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030522000132 زاین :  هرامش 

رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
AC 84HG لدم ناریا  یر  سکیا  هدننک  هضرع  عجرم  تراچوکآ  یتراجت  مان  یلور  ییاوقم 100  هبعج   84x12500 mm زیاس یفارگونوس  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

HG لدم تمالس  زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   11x180 cm زیاس یفارگویدراکوکا  یفارگونوس و  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 100 دادعت : 

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

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

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

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

32533298-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگونوس یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 9595
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 120*180 و هب  هداس  ناشددع  داعبا 120*180 و 5 هب  یزیمور  ناشددع  کی  .هلوح و  ناش و  ددع  ود  لماش  لارنج  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ دض  هروفرپ  ناش  ددع  کی 

1101091555000129 زاین :  هرامش 
دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش نوماد  بط  تسیزهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیزهب  یتراجت  مان  یتس  کپیو 1  هتسب   EJ 2101 لدم لیرتسا  یمومع  لارنج  لمع  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
تس 300 دادعت : 

1402/09/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا دات  تهج  هنومن  لاسرا  یمسر .  روتکاف   . هدنشورف اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  .قفاوت  اب  هام  ات 11  نیب 9  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا یمومع   یمومع لارنج   لارنج لمع   لمع تاجوسنم   تاجوسنم تستس   ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5963016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلکیاسارتت دامپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000689 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیلکیاسارتت دامپ  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,800 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیلکیاسارتت نیلکیاسارتت دامپ   دامپ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5963021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسیامورتیزآ تبرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000690 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیسیامورتیزآ تبرش  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیسیامورتیزآ نیسیامورتیزآ تبرش   تبرش ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5963024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوماتوبلاس لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000692 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لوماتوبلاس لولحم  - 
تسویپ تسیل  قبط 

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

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوماتوبلاس لوماتوبلاس لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 9999

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 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهپ کون  دنلب  رالوپ  یاب  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000861 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رفولین نوربآ  هدننک  هضرع  عجرم   TECNO یتراجت مان  لدم 10-180-310  رتوکورتکلا  هاگتسد  رالوپ  یاب  رتوک  ملق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپو  تاصخشم  لاسرا  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 6

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

نهپ نهپ کون   کون دنلب   دنلب رالوپ   رالوپ یاب   یاب ملق   ملق ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیاعم شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090106000135 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  مزال  تازوجم  یمامت  یاراد  - 

دشابیم یمازلا   IRC دک دیقاب  روتکاف  شیپ 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ورادو  اذغ  تنواعم  طسوت  یرادا  لحارم  یط  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: 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

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

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

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

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

5963095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یموتسوئکارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002679 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یموتسوئکارت  هلول  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآزوریف ناتسرهش  جع )  ) مئاق ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لواز با  دض  زبس  لاگرت  هچراپ  رتم   1000  . ههام تخادرپ 2  نامز  تدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090815000055 زاین :  هرامش 

دیدج دابازوریف  جع   مئاق   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتحالف یجاسن  عیانص  یتراجت  مان  هقاط  یدنب  هتسب  عون   cm 40 لوط  cm 150 ضرع تنمالیف  زوکسیو و  رتسا  یلپ  سنج  زبس 1597  لاگرت  هچراپ  الاک :  مان 

ناهاپس یامن  نیگنر  یجاسن  هدننک  هضرع  عجرم 
هقاط 25 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاواز با  دضزبس  لاگرت  هچراپ  رتم   1000  . ههام تخادرپ 2  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471841313 یتسپ :  دک  ینیگچ ،  دیهش  راولوب  یاهتنا  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38727091-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38723011-071 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یموتسوئکارت   یموتسوئکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 102102

لواز لواز بابا   دضدض   زبس   زبس لاگرت   لاگرت هچراپ   هچراپ رتم   رتم   10001000  . . ههام ههام   22 تخادرپ   تخادرپ نامز   نامز تدم   تدم ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - HCV Advanc - HIW Advance - HBS Advance تساک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ گرب  قبط  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا 

دشاب یم  هباشم  دک 
1101030292000856 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدیفح نازرب  هدننک  هضرع  عجرم  ایناس  یتراجت  مان   SU-155 لدم ید  یو  ید  تساک و  اب  یگناخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - HCV Advanc HCV Advanc -  -  HIW Advance -  HBS AdvanceHIW Advance -  HBS Advance تساک   تساک ناونع : : ناونع 104104
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 50  سکیلف  ردیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000826 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
لدم نیون  بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  ییاوقم 20  هبعج   g 22 زیاس  LEADER FLEX یدیرو الوناک  الاک :  مان 

121206
هبعج 50 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  هس  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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع .ددع   5050 دادعت   دادعت سکیلف   سکیلف ردیل   ردیل ناونع : : ناونع 105105

هباشم هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا یجراخ   یجراخ ربتعم   ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب ریاس   ریاس ایای     biotechbiotech کرام   کرام ددع   ددع   800800 مادکره   مادکره زازا     88  _  _ 7.57.5 زیاس  77 _  _  زیاس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ دشابیم   دشابیم

106106
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ددع مادکره 800  زا   8  _ 7.5 زیاس 7 _  رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یجراخ ربتعم  یاهدنرب  ریاس  ای   biotech کرام

دشابیم هباشم  اهدک  ناریا 
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

1101090930000125 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 7  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 7/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 8  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 200 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ue3t27hn2cl4v?user=73474&ntc=5963120
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963120?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس مرازه 150   35 میقتسم ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002678 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تناس مرازه 150   35 میقتسم ریاو  دیاگ  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   150150 مرازه   مرازه   3535 میقتسم میقتسم ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 107107
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنجدوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلادمیا تساوخرد  قبط  فلتخم  زیاسرد  ردوپ  مک  سکتال  شکتسد  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف ابراب  ههام  تخادرپزکرم 2 

1101095112000645 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپزکرم 2  دات  سنجدوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلادمیا تساوخرد  قبط  فلتخم  زیاسرد  ردوپ  مک  سکتال  شکتسد  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف ابراب 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات سنجدوش   سنجدوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . یمازلادمیا یمازلادمیا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط فلتخم   فلتخم زیاسرد   زیاسرد ردوپ   ردوپ مکمک   سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف ابراب   ابراب ههام   ههام   22 تخادرپزکرم   تخادرپزکرم
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق هب  یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * .یتسویپ تسیل  قبط  تپسابط  یتراجت  مان   cc 60 نامسناپ یرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا 

1101000217000232 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رمیلپ تسیز  ابط  هدننک  هضرع  عجرم  اتیرت  هدنزاس  عجرم  تپسابط  یتراجت  مان   cc 60 یرطب یرتکاب  دض  یکشزپ  نامسناپ  یرپسا  الاک :  مان 
یرطب 600 دادعت : 

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

یراذگراب هناماس  رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251401-045  ، 33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق هبهب   یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف ندومنن   ندومنن لیمکت   لیمکت تروص   تروص ردرد   هجوت   هجوت ** .یتسویپ .یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تپسابط   تپسابط یتراجت   یتراجت مان   مان   cccc   6060 نامسناپ   نامسناپ یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع
** دشدش دهاوخن   دهاوخن یگدیسر   یگدیسر تکرش   تکرش یمالعا   یمالعا
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا هباشم  یاهدنرب  ریاس  ای  داسوین  یلکلا  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابم  هباشم  دک  ناریا 

دشابیم ههام  تخادرپ 3 
1101090930000124 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نایسیو لکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نایسیو  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یلکلا  دپ  الاک :  مان 

ددع 80000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا _  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ دشابم   دشابم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یناریا   یناریا هباشم   هباشم یاهدنرب   یاهدنرب ریاس   ریاس ایای   داسوین   داسوین یلکلا   یلکلا دپدپ   ناونع : : ناونع 1101 10
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برغنالیگ 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 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

5963157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030426000086 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسیل قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ملق  59 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعبالاک  لاسرا  هنیزهو  ههام  6 هجو تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین لوبق  لباق  یداهنشیپ  تمیف  الاک  کی  یتح  یرسک  تروصردددرگ  یراذگ  تمیق  لماکروطبدیاب  یتساوخرد  تاموزلم  یمامت 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  هداس 150*160  بآ  دض  ناش  وددعکی  میخض 120*180  ناش  لماش  ییاپرس .  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000130 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ بط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  کپ  یو  هتسب  لدم 10  یژولوروا  یحارج  فرصم  رابکی  لیرتسا  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 

تس 500 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دات  تهج  هنومن  لاسرا  .یمسر  روتکاف.هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  .هام   11 ات نیب 9 قفاوت  اب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

160160 ** 150150 هداس   هداس بآبآ   دضدض   ناش   ناش  -  - 180180 ** 120120 میخض   میخض ناش   ناش لماش   لماش ییاپرس .  .  ییاپرس گپگپ   ناونع : : ناونع 1121 12
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روپکین دیهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09127184550  اب  یگنهامه  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092481000006 زاین :  هرامش 

روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
بط زیداب  هدننک  هضرع  عجرم  بط  املح  یتراجت  مان  یددع  هبعج 10  نتراک 300  یدنب  هتسب  عون   cc 1 تیفرظ جیگ 30  هچراپکی  نیلوسنا  عون  گنرس  الاک :  مان 

انام
نتراک 8 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  یهاوگ  هئارا  روتکاف  رد  هدوزفا  شزرارب  یتایلام  ظاحل  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  دات  ربتعم و  دمیآ 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  ابش  باسح  هرامش  یفرعم  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هیارا 
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09127184550  اب  یگنهامه  تهج 

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697156-021 :: 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

مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cccc   11 تیفرظ   تیفرظ   3030 جیگ   جیگ هچراپکی   هچراپکی نیلوسنا   نیلوسنا عون   عون گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 113113

تکویژنآ تکویژنآ ناونع : : ناونع 1141 14
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روشک لخاد  دیلوت  طقف  امازلا  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000295 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اتلد روانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MICROFLEX یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   G 22 زیاس یبآ  گنر   IV Cunnula تکویژنآ الاک :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 20000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 14 زیاس یا  هوهق  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 18 زیاس زبس  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد امازلا  الاک  مالعتسا و  هدنرب  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  .دنیامرفن  تکرش  یجراخ  یاه  دنرب  اشهاوخ.روشک  لخاد  دیلوت  طقف  امازلا  تکویژنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09138462215 تهج   . دشاب تبث  دمیا  تیاس 

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

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

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبوچ گنالسبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002680 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یبوچ گنالسبا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30,000 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبوچ یبوچ گنالسبآ   گنالسبآ ناونع : : ناونع 115115
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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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب هارمه  هنیس  دنبو  یتکیتا  اج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000718 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ اهاطامت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   A3PLEXI لدم یکیتسالپ  یتراک  اج  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

راشای تراجت  دونهب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  سنج  دنب  هنیس  دنب  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  یمالعا  یاهدکو  هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  رابتعا  نیمات  زا  سپو  ههام  تخادرپو 6 دشاب  زکرمداتدروم  اهالاک   :: 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

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fx7 روکلن سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000602 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   PMS یتراجت مان  یددع  هبعج 1   E40-860 دک یحارج  بورپ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 4 یرابتعا تخادرپ  تسویپ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب هارمه   هارمه هنیس   هنیس دنبو   دنبو یتکیتا   یتکیتا اجاج   ناونع : : ناونع 1161 16

fx7fx7  روکلن روکلن سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 1171 17
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یرتیل 800 مین  سکاب  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  ربتعم  یاهدنرب 
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

1101090930000130 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  بیس  هس  بط  یدنز  یتراجت  مان   Lit 0/5 تیفرظ یراشف  یا  هساک  رد  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
بیس هس  بط  یدنز  یکشزپ  تازیهجت  هدننک 

ددع 800 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( سا ما  سا  یعامتجا و  یاه  هکبش  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق ربتعم   ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع 800800 یرتیل   یرتیل مین   مین سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناریا  تخاس  دازون  یپارت  وتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000729 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ناریا  تخاس  دازون  یپارت  وتف  هاگتسد  - 

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

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

تازیهجت لک  هرادا  هناماس  تادنتسم  زوجم و  یاراد  تکرش   . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف لاسرا  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3  سمش  سدنهم  دشاب 09101772738  یکشزپ 

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

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناریا   ناریا تخاس   تخاس دازون   دازون یپارت   یپارت وتف   وتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1191 19
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: 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

5963338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیساسحدض یا  هشیش  تناس  بسچ 2.5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000069000052 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  CS AIRPORE یتراجت مان  یددع  دحاو 12  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   2/5x1000 cm زیاس یا  هشیش  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع 
هبعج 150 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساداتدرومدم یسو  بطاترام   . سکیدم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   - ناتسا تشادهب  زکرم  بنج   - یبرغ دابانس  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9176635985

38516300-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38595006-051 :: 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

تیساسحدض تیساسحدض یایا   هشیش   هشیش تناس   تناس   2 .52 .5 بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 120120
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یاهدنرب  ریاس  ای  حارج  کرام  لافطا  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

دشابیم ههام  تخادرپ 3 
1101090930000129 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تاترما ناشیدنا  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PAECO یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   M زیاس لافطا  راد  هلول  فرصم  رابکی  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هرکاذم  ناسانشراک  اب  ددرگ و  هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( سا ما  سا  یعامتجا _  یاه  هکبش  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ربتعم   ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب ریاس   ریاس ایای   حارج   حارج کرام   کرام لافطا   لافطا نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 12 112 1

تخادرپ  33 تخادرپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع   800800 زیاس   زیاس رهره   زیاس _  _  زیاس   44 ردرد   یددع   یددع کتکت   ینوفلس   ینوفلس یدنب   یدنب هتسب   هتسب ردرد   یناریا _  _  یناریا یندرگ   یندرگ رالک   رالک ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ههام   ههام

122122
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ددع زیاس 800  ره  زیاس _  رد 4  یددع  کت  ینوفلس  یدنب  هتسب  رد  یناریا _  یندرگ  رالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

دشابیم ههام  تخادرپ 3 
1101090930000127 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نامرآ  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   BORT MEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   medium زیاس یبط  مرن  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سراپ نامرآ  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   BORT MEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   large زیاس یبط  مرن  دنب  ندرگ  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
راک مادنا  ینف  یدپوترا  هدننک  هضرع  عجرم   KAO یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   MSU01001 لدم  S زیاس یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

OSTECARE (XIAMEN) هدنزاس عجرم   WELLCARE SUPPORTS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   XL زیاس لدم 12002  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 
بط نژیو  امه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . CO.LTD

ددع 800 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ژاواگ 100  یس  یس  گنرس 60-50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تکویژنآ 500  بسچ 

ددع دلیفماک 10  بسچ 
ددع نیون 10  نامسناپ 

1201090106000138 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  مزال  تازوجم  یمامت  یاراد  - 
شابیم یمازلا   IRC دک دیقاب  روتکاف  شیپ 

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

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ورادو  اذغ  تنواعم  طسوت  یرادا  لحارم  یط  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   500500 تکویژنآ   تکویژنآ بسچ   بسچ ددع   ددع   100100 ژاواگ   ژاواگ یسیس   یسیس     6060 -- 5050 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 123123
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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 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

5963382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک 900101 اب  یس  یس  LF150 هاگتسد یفارگویژنآ  هاگتسد  صوصخم  روتکژنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000913 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  هتسب  دک 900101   ml 150 تیفرظ یکشزپ   ANGIOMAT ILLUMENA روتکژنا گنرس  الاک :  مان 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک 
هتسب 150 دادعت : 

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

یهازن 09160965132 // هدنشورف اب  لاسرا  هینیزه  // دمیآ // دک 900101 اب  یس  یس  LF150 هاگتسد یفارگویژنآ  هاگتسد  صوصخم  روتکژنا  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعرازه دادعت 50 هب  یددع  لور 100 دادعت 500 هب  لاسگرزب 272*25 دنب  چم  لبیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000719 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سمش هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یلور 100  هتسب  یدنب  هتسب  عون   MTPVL 25275 لدم دیفس  لاسگرزب  رامیب  ییاسانش  دنبتسد  الاک :  مان 

رازفا راگن 
هقلح ( لور )200 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  زکرم  دات  دروم  دیابالاکو  دشاب  راگدنام  پاچاب  تیساسح  دضو  بآ  دض  دیاب  لبیلو  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

یفارگویژنآ یفارگویژنآ هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم روتکژنا   روتکژنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 124124

لاسگرزب لاسگرزب دنب   دنب چمچم   لبیل   لبیل ناونع : : ناونع 125125
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هیدیما یقیاقد  لیعامسا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  تاحیضوت  قبط  هتفر ) راکب  هباشم  دک  ناریا  ) یکشزپنادند روتومریا  لگنآ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091165000045 زاین :  هرامش 

هیدیما یقیاقد  لیعامسا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EX-203-B2 لدم یکشزپنادند  یلخاد  بآ  روتومریا  الاک :  مان 

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

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NSK هدنزاس عجرم   FPB-EC دک  cm 10 زیاس یکشزپنادند  نتاب  شوپ  لگنآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تکرش ینف و  تازج  اضما و  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  ( دراد تیولوا  دشاب  دوجوم  لخاد  دیلوت  هکیتروص  رد   ) تیفیک اب  سنج  روتومریا  لگنآ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ  تمیق  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  ضیوعت و  یتناراگ  یاراد  تیفیک و  اب  سنج.ددرگ  تسویپ  هدنزاس 

6373177491 یتسپ :  دک  یقیاقد ،  دیهش  کینیلک  یلپ  ورین  یوک  یقیاقد  دیهش  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52631292-061  ، 52625066-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52631292-061 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند روتومریا   روتومریا وو   لگنآ   لگنآ ناونع : : ناونع 126126
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نادند  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003471000139 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
3 سکولانیس یددع  یدحاو 150  1 پگلامآ - 

2 کرودو یددع  50 یدحاو ماگلامآ 3
2 کرودرو یددع  150 یدحاو 3 پگلامآ

کرودرو 150 یدحاو 5 پگلامآ
کرو  درو   50 یدحاو 1 پگلامآ
30 شخپوراددصرد 2 لوپراک

ددع 40 تسناتیسدصرد 3 لوپراک
کپ هکت 20  سکدیپسا 4 لماک  تس 

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

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

دوش یم  عوجرم  اهالاکندوب  کیدزن  خیرات  ای  دوب  یبلقت  ای  بوغرمان و  تروصرد  دوش - لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ  دشاب - یم  ههام   4 هیوست  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226741-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: 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

22 کرودو کرودو یددع   یددع 5050 یدحاو یدحاو ماگلامآ  33 ماگلامآ ناونع : : ناونع 127127
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دزی یقودص 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  رظندم  یددع  هتسب 100 هداس 20  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000048 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان   kg 0/5 یکیتسالپ هتسب   10x10 cm یحارج هرمن 20  خن  اب  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 6 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ صخشم  یا  هتسب  ای  یکت  تروص  هب  یراذگ  تمیق  هوحن  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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

دشاب دشاب یمیم   رظندم   رظندم یددع   یددع 100100 هتسب   هتسب   2 020 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 128128
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یراسانیس یلعوب  ناتسرامیب  ناردنزام  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس یکشزپ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094438000009 زاین :  هرامش 

یراسانیس یلعوب  ناتسرامیب  ناردنزام  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.دنشاب یکشزپ  مالقا  شورف  تهج  مزال  یاهزوجم  راد  دیاب  اهتکرش  -1 - 
.دوش یراذگ  راب  هناماس  رد  هدش و  اضما  رهم و  دیاب  کرادم  هیلک  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هیارک  -3
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 01133349080  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -4

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815838477 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343012-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33343012-011 :: 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

اپوس اپوس یکشزپ   یکشزپ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129
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سودرف 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریرک نسکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092155000053 زاین :  هرامش 

سودرف نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هدنزاس  عجرم  ناروآ  نف  بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ریرک  نسکاو  یتراجت  مان   Lit 1/6 تیفرظ  VC1.6 لدم ینلیتا  یلپ  نسکاو  لمح  فیک  الاک :  مان 

ناروآ نف  بط 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ رکذ  ازجم  تروصب  دوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  / یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  ای  تسویپ  لیاف  لیمکت  /09155665208/ هباشم IRC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9771766559 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723326-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723326-056 :: 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

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

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

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

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

5963450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ویژنآ 100  یت  یس  هاگتسد  صوصخم  یس  یس  ای 200  روتکژنا 150  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000903 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRON یتراجت مان  یددع  نتراک 50   ml 200 مجح نکسا  یت  یس  روتکژنا  هاگتسد  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3  - ددع ویژنآ 100  یت  یس  هاگتسد  صوصخم  یس  یس  ای 200  روتکژنا 150  گنرس   - هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف

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

ریرک ریرک نسکاو   نسکاو ناونع : : ناونع 130130

ددع ددع   100100 ویژنآ   ویژنآ یتیت   یسیس   هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم یسیس   یسیس     200200 ایای     150150 روتکژنا   روتکژنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 131131
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  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 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

5963459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000177 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نازاس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم   AC21-22 لدم لیتسا  لباترپ  مرس  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزلف یاهکخاش  هاجنپ و  ینیپ  خرچ  اب  یکیتسالپ  رپ  مرس 5  هیاپ  / ههام ود  تخادرپ   / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) یتفج کی  ردوپ 7/5  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000204 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتفج یذغاک 1 فافل  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  دلگ  یرام  ردوپ 7/5  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 3000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرس مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 132132

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) یتفج یتفج کیکی     7/57/5 ردوپ   ردوپ نودب   نودب هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا سکتال   سکتال یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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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 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

5963471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000623 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
14*36 وددع 1 مادکره 32*14و34*14 زیاس ناررچنوک  لین  + ددع 100 مادکره 70 ات 50 زیاس 4.5 لاکیتروک چیپ  +500 دادعت  1.5 هرامش نیپ  - 

ددع 5 مادکره 1و30*12و32*12 مادکره 36*12و38*12 وددع مادکره 4 28*12و*34*12 قاسرچنوک لین  + ددع 5 مادکره 14*44 ات 14*38 وددع 2 دادعت
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/02 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 134134

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع   1000010000 گنر   گنر رهره   زازا   یدنه   یدنه هباشم   هباشم یاهدنرب   یاهدنرب ایای     TPKTPK  ایای دمورتیو   دمورتیو کرام   کرام یتروص   یتروص وو   زبس   زبس وو   یبآ   یبآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ دشابیم   دشابیم

135135
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یدنه هباشم  یاهدنرب  ای   TPK ای دمورتیو  کرام  یتروص  زبس و  یبآ و  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع گنر 10000  ره  زا 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

1101090930000131 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

بیبط هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زبس  گنر  زیاس 18  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
رازفا ابص 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یبآ  گنر  زیاس 22  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
رازفا ابص  بیبط 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

وراد کوان  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   PROMED 2 یتراجت مان  یددع  هتسب 1  یتروص  گنر  یکشزپ   IV cannula تکویژنآ الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09153000292 نیریش  یاقآ  ینف  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  اضر  یاقآ  یلام  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ ونوم  دناب و  یتا  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000503 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   B BRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب   24x700 mm زیاس  C0023215 دک یکشزپ  تاک  نیسونوم 3/0  نزوس  خن و  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم 
هتسب 2000 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
عجرم  B BRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب   26x900 mm زیاس  C0027816 دک یکشزپ  دیفس  دنار  هنزوس  ود  نورکیمرپ 2/0  نزوس  خن و  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع 
هتسب 1800 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ههام /  هیوست 3  تسا / یمازلا  IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ ونوم   ونوم وو   دناب   دناب یتا   یتا خنخن   ناونع : : ناونع 136136
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) هخاروس پچ 8  تسار و  ایب 3.5  یت  لایدم  لاتسید  کالپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000203 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
mm 3/5 زیاس دیما  یابص  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO CARE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  تسار  گنیکال  ایبیت  لایدم  لاتسید  کالپ  الاک :  مان 

خاروس 8 دادعت  یدپوترا  دربراک 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
mm 3/5 زیاس دیما  یابص  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO CARE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  پچ  گنیکال  ایبیت  لایدم  لاتسید  کالپ  الاک :  مان 

خاروس 8 دادعت  یدپوترا  دربراک 
ددع 5 دادعت : 

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

بلاق رد  طقف  یداهنشیپ  یاه  تمیق.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هدش  کیکفت  زیر و  تروص  هب  روتکاف و  شیپ 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکال گنیکال ایبیت   ایبیت لایدم   لایدم لاتسید   لاتسید کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 137137
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

imed هناماس زا  زوجم  اب  لخاد  دیلوت  طقف  - ناریا تخاس  یحارج  رازبا  تسویپ - تسیل  ساسا  رب  تساوخرد   - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طرش دیق و  یب  هلاس  لقادح 7  یتناراگ  -

1101060040000344 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دک 19-200-32 لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   cm 19 زیاس یکشزپ  کیراب  مد  سپسروف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

طسوت تیفیک  دات  هب  طونم  ییاهن  دات  - هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  - ههامکی تخادرپزاب  - تسویپ تسیل  ساسا  رب  تساوخرد   - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ناتسا زکارم  رد  شورف  هقباس  دشاب - یم  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  رد  رقتسم  یکشزپ  تازیهجت  تیریدم 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: 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 کیراب   کیراب مدمد   سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 138138

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

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

زا 200 ھحفص 117 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cvgqaq746utrs?user=73474&ntc=5963501
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963501?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکشزپنادند تازیهجت   ) بسچ موم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060008000158 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
( یکشزپنادند تازیهجت   ) بسچ موم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  10 دادعت : 

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

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  کرمگ و  هیدات  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت ) یکشزپ  مولع  هاگشناد   ) یکشزپنادند کینیلک  هناخوراددات ی  هنومن و  لاسرا  مازلا 

دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: 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

(( یکشزپنادند یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت  ) ) بسچ بسچ موم   موم ناونع : : ناونع 139139

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

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

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

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

5963578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lepu balancium تناس مرازه 185  ریاودیاگ 14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000010 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LEPU یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   BALANCIUM لدم  cm 185 زیاس یقورع  یبلق   Ribbon shape ریاو دیاگ  الاک :  مان 
نامرد راهب  ماهرف  هدننک  هضرع 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  زاین  دروم  هدش  مالعا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  دمیآ و  تبث  امتح  دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  افطل  یرابتعا  تخادرپ 

.دوش همیمض  روتکافشیپ 

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: 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

lepu lepu balanciumbalancium  تناس تناس   185185 مرازه   مرازه 1414 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا زاین  دروم   2cr5 لدم زور )  هب  خیرات  کینوساناپ (  ای  لسارود  یتلو  یرطاب 6  ددع   50 دشاب .  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000344 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسچ یچ  هدننک  هضرع  عجرم   KIACELL یتراجت مان  یددع  هتسب 2   V 1/2 ژاتلو  CR123A-CR2-2CR5 لدم یملق  مویتیل  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

دروی تراجت 
هتسب 50 دادعت : 

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

ههامکی هیوست  - دشاب یم  یمازلا  لوصحم  یتناراگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ناریا و  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

یملق یملق مویتیل   مویتیل ژراش   ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

apollo nc یبلق نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000511 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   3x10 mm زیاس لدم 802-3010  یتسالپویژنآ   Apollo NC یرنورک یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 

یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL
ددع 40 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 2

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: 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

نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  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 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

5963587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000179 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دمیآ  زوجم  امازلا  / ههامود تخادرپ  / هدنشورف هدهعب  لاسرا  / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا   / تسویپ لیاف  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

apollo ncapollo nc یبلق یبلق نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 142142

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 143143

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت ههام  راهچ  هیوست  رابنا  هنومن  قبط  فورپ  رتاو  تام  همینژارفرپ  اب  غیتو 100*60  پاچ  اب  یکشزپ  کرادم  لبیل  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا برد 

1101090614001131 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اواثراب ماف  انیم  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   g 400 یلور هتسب   60x40 cm داعبا یناسر  عالطا  یترارح  بسچرب  الاک :  مان 
لور 200000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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

نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  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 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

5963614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت لیوحت ههام   ههام راهچ   راهچ هیوست   هیوست رابنا   رابنا هنومن   هنومن قبط   قبط فورپ   فورپ رتاو   رتاو تام   تام همینژارفرپ   همینژارفرپ اباب     6060 ** 100100 غیتو   غیتو پاچ   پاچ اباب   یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم لبیل   لبیل هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع
رابنا رابنا برد   برد

144144

یناتسرامیب یناتسرامیب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یناتسرامیب تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000178 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MB131 لدم  210x100 cm داعبا رامیب  یرتسب  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یلئاسو  نیسح  هدنزاس  عجرم   47x47x47 cm زیاس  L.1 لدم  ABS کیتسالپ سنج  رامیب  تخت  رانک  یناتسرامیب  دمک  الاک :  مان 
یلئاسو

ددع 47 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

یدهم هدننک  هضرع  عجرم  ماهرپ  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   200x90 cm زیاس موف  ربا و  سنج  وشتسش  لباق  بآ و  دض  دصرد  رامیب 100  یرتسب  کشت  الاک :  مان 
یکشراوگ

ددع 20 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نایسراپ بط  دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  دیراورم  هدنزاس  عجرم   mtp119 لدم  65x90x150 cm زیاس  ABS سنج رامیب  یروخ  اذغ  زیم  الاک :  مان 
ددع 38 دادعت : 

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

ههامود تخادرپ   / هدنشورف هدهعب  لاسرا   / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  / یتسویپ لیاف  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک 1012271- کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LL

1101030329000685 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

LL-1012271 دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

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

لک هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فلتخم یاهزیاسردو  تساوخرد  قبط  تیفیک  طزش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت 

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرنورک یرنورک یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 146146
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لژوردیه لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002682 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لژوردیه لژ  - 

یشزرو الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یس  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لژوردیه لژوردیه لژلژ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع تناس (100 مرازه 150  کیلیفوردیه 35 ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000118 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تهج هنومن  افطل.دشابن  لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  ربتعم  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
.دوش هدروآ  هیدات 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

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

افطل.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  ربتعم  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدروآ  هیدات  تهج  هنومن 

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: 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

(( ددع ددع 100100 )) تناس   تناس   150150 مرازه   مرازه 3535 کیلیفوردیه   کیلیفوردیه ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 148148
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   . تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  یبط  نژیسکا  یرتیل  ردنلیس 50 یددع  هعومجم 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004094 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهشمئاق نژیسکا  دنزام  هدننک  هضرع  عجرم  باتهم  یتراجت  مان   Lit 10 ردنلیس دصرد  صولخ 99/99 یتعنص  یبط  نژیسکا  الاک :  مان 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   . تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  یبط  نژیسکا  یرتیل  ردنلیس 50 یددع  هعومجم 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

07063774-093  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد امتح  روتکاف  شیپو  دشاب   imed وضع دیاب  تکزشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  یتسویپ  کرادم 

1101091408000134 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روآدرف صیخشت  هوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  سادیاو  نورتسژورپ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد یتسویپ  کرادم  رد  امتح  روتکاف  شیپو  دشاب   imed وضع دیاب  تکزشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا  . . تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط یبط   یبط نژیسکا   نژیسکا یرتیل   یرتیل 5050 ردنلیس   ردنلیس یددع   یددع هعومجم  99   هعومجم ناونع : : ناونع 149149

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ سادیاو   سادیاو نورتسژورپ   نورتسژورپ تیک   تیک ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 200 ھحفص 127 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ghu8n8gxfe9y4?user=73474&ntc=5963711
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963711?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cefybqascnl54?user=73474&ntc=5963722
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963722?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یکشزپ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002789 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

یناگرزاب یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لداع  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  یبط 8 ال  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ناهاپس نیون  لداع 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 12   cmx5 m 1/25 داعبا تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 500 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

عجرم ناتسودنه  هدنزاس  روشک   POLY MEDICURE LTD هدنزاس عجرم  دم  یلپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  یکشزپ  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 
دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع 

هبعج 2000 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 - ههام  ود  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 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

32921222-058  ، 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

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یداهنشیپ   یداهنشیپ یاهتمیق   یاهتمیق افطل   افطل تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 151151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوفدنوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000232 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6791719677 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  - یرداق نیزنب  پمپ  یوربور  - یمالسا بالقنا  نابایخ  - هواپ هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلوفدنوس یلوفدنوس ناونع : : ناونع 152152

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

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

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

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

5963760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامح  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یدپوترا ریچلیو  دننام  ) رادقوط یداب  بقع  یاه  خرچ  یاراد 

1201003400000071 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  قبط  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  250 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: 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

مامح مامح رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 153153
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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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنرف  هار 9  کیمانیادوروی 3  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما ب-

1201030577000287 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/09/03 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

هیمورا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط   AGILENT کرام هب   GC , GC /MS هاگتسد یفرصم  مزاول  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003435000055 زاین :  هرامش 

هیمورا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نامرآ هنیهب  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم   AGILENT یتراجت مان   E8363C-084 لدم یکینورتکلا  یاهلانگیس  رتلیف  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یصاصتخا  دک  ندوبن  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5717683786 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  روپ  یلق  رتکد  دیهش  ساملس خ  هداج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32272023-044  ، 32772023-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787412-044 :: 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

چنرف چنرف هار  99   هار کیمانیادوروی  33   کیمانیادوروی رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 154154

یکینورتکلا یکینورتکلا یاهلانگیس   یاهلانگیس رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 155155
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا هباشم  دک  ناریا  ای  دک و  ناریا  قباطم  یدنب 10*10 _  مخز  لیرتسا  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ههام  هیوست 3 

1101090930000134 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رذآ بط  اکوت  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اکوت  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب  لیرتسا   10x10 cm داعبا یدنب  مخز  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ددع 15000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سا )  ما  سا  یعامتجا _  یاه  هکبش  ییوگخساپ  ییایحی _   ) 09381391491 یلام :  سانشراک 

 ( هداز نیریش   ) 09153000292 ینف :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام هیوست  33   هیوست یناریا   یناریا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ایای   وو   دکدک   ناریا   ناریا قباطم   قباطم  _  _ 1010 ** 1010 یدنب   یدنب مخز   مخز لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 156156
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد راشف  تست  هب  زاین  نژورتین  ردنلیس  ولو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004644 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاگ نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 0002-828  رامیب  یصاصتخا  زاگ  ردنلیس  مدزاب  ریش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

نژورتین ردنلیس  ولو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0110560 اضاقت : هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب یصاصتخا   یصاصتخا زاگ   زاگ ردنلیس   ردنلیس مدزاب   مدزاب ریش   ریش ناونع : : ناونع 157157
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  یاه  دنرب  تناس  هار 15  ندلاش 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000067 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   BBRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  نتراک  دک 07-4160578   cm 15 زیاس ینایرش  رتتاک  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتراک تروصب  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   -- تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع هاجنپو 250 تسیود  - neg باصعا کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649  - لیوحت تهج  دوش  یدنب  هتسب 

1101091684000884 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کلیس نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  کلیس  نیشرپ  یتراجت  مان  کپ  یو  هتسب  دناب  ناپسا  سنج  باصعا  زغم و  کپ  الاک :  مان 
هتسب 250 دادعت : 

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

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یدنب  هتسب  ینتراک  تروصب  - دشاب یم  یلاسرا  هنومن  لاسرا  -- 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

دات دات دروم   دروم یاه   یاه دنرب   دنرب تناس   تناس   1515 هار   هار ندلاش  33 ندلاش ناونع : : ناونع 158158

دناب دناب ناپسا   ناپسا سنج   سنج باصعا   باصعا وو   زغم   زغم کپکپ   ناونع : : ناونع 159159
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک مین  یاه  هتسب  رد  هیال _  لیرتسا 8  ریغ  یبط  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگولیک  لداعم 600  هتسب   1200

تسا هباشم  دک  ناریا 
دشابیم ههام  هیوست 3 

1101090930000133 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

دناب نیگن  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   g 500 یددع ینوفلس 100  هتسب   10x10 cm داعبا یبط  هرمن 20  خن  اب  لیرتسا 8 ال  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 1200 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنریگب  سامت  هطوبرم  سانشراک  اب  زاین  تروص  ردو  هدومن  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  تمیق  نعت  زا  لبق  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز  نیریش  یاقا  ینف 09153000292  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  رد  کمایپ و  اب  ییوگخساپ  ییایحی (  یاقا  یلام 09381391491  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

هیوست  33 هیوست تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا مرگولیک   مرگولیک   600600 لداعم   لداعم هتسب   هتسب   12 001200 ییولیک   ییولیک مین   مین یاه   یاه هتسب   هتسب ردرد   هیال _  _  هیال   88 لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ یبط   یبط زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ههام   ههام

160160
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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 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

5963880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   boston یرم روتالید  نلاب  یرایلیب Wallstent و  یزلف  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000849 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   H965430500 دک  10x60 mm زیاس لماک  ششوپ  اب  یوارفص  یراجم  یزلف  تنتسا  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
هتسب 3 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
یاروام یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC هدنزاس عجرم  یددع  رتسیلب 1   M00558650 دک  mm 18 زیاس  CRE نولاب روتالید  الاک :  مان 

رصع نونف 
ددع 25 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 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.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   bostonboston یرم   یرم روتالید   روتالید نلاب   نلاب وو     Walls tentWalls tent یرایلیب   یرایلیب یزلف   یزلف تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   in 0.014 زیاس  IS616GB0616ITI دک یقورع  یبلق  سروه  کرو  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیراک هاگپ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ومورت 

1101030329000686 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   in 0.014 زیاس  IS616GB0616ITI دک یقورع  یبلق  سروه  کرو  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
زیراک هاگپ  تمالس 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود تاکرادت  هناماسو  تازیهجت  لک  هرادا  زوجمو  تیفیک  طرش  هب  زکرم  دیئات  دروم  قوف  تس  اوخرد  قبط  زاین  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراجت یتراجت مان   مان یددع   یددع   11 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   inin   0 .0 140 .0 14 زیاس   زیاس   IS616GB0616 IT IIS616GB0616 IT I دکدک   یقورع   یقورع یبلق   یبلق سروه   سروه کرو   کرو یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع
زیراک زیراک هاگپ   هاگپ تمالس   تمالس هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم ومورت   ومورت

162162
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نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا مامت  رتمالوگاوک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000104 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتاموتا مامت  رتمالوگاوک  هاگتسد  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

46223910-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت رتمالوگاوک   رتمالوگاوک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 163163
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باهذ لپرس  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 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

5963901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  نامسناپ  دناب  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000085 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 30  خن  اب  راد 16 ال  خن  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 1 دادعت : 

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

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   نامسناپ   نامسناپ دناب   دناب عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتسا یفقس  مرس  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000242 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نازاس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم   AC20 لدم لیتسا  یفقس  مرس  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاب  هب  هام  هس  یدهعت و  تروصب  تخادرپزاب  دشابیم  ضرف  شیپ  تروصب  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیتسا سنج   - ددرگ تسویپ  امتح  تاصخشم  روتکاف و  شیپ   - زکرم رابنا  لخاد  هیلخت  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: 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

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

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

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

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

5963916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیه لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002684 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیه لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا یفقس   یفقس مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 165165

پیه پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 166166
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- دشاب یم  یناریا  تیولوا  -- زیاس 14 هارود  یلوف  دنوس  ددع *  1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000341 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نارگزیهجت شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDITEX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 14  یژولوروا  سکتال  هارود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO LTD هدنزاس عجرم  نیون  تشادهب 
هبعج 1000 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  --- هام هیوست 5 -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- دشاب دشاب یمیم   یناریا   یناریا تیولوا   تیولوا ---- 1414 زیاس   زیاس هارود   هارود یلوف   یلوف دنوس   دنوس ددع * * ددع   10001000 ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 200 ھحفص 141 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/us7dlb4cxdkbv?user=73474&ntc=5963925
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963925?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5963933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   Wallstent یرایلیب یزلف  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000848 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   H965430500 دک  10x60 mm زیاس لماک  ششوپ  اب  یوارفص  یراجم  یزلف  تنتسا  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
هتسب 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
عجرم  BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   H965430600 دک  10x80 mm زیاس لماک  ششوپ  اب  یوارفص  یراجم  یزلف  تنتسا  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
هتسب 1 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 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.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

Walls tentWalls tent یرایلیب   یرایلیب یزلف   یزلف تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 168168

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 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

5963934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط   Ultraflex یرم یزلف  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000847 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   H965430500 دک  10x60 mm زیاس لماک  ششوپ  اب  یوارفص  یراجم  یزلف  تنتسا  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
هتسب 5 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
عجرم  BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   H965430600 دک  10x80 mm زیاس لماک  ششوپ  اب  یوارفص  یراجم  یزلف  تنتسا  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
هتسب 5 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.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

UltraflexUltraflex  یرم یرم یزلف   یزلف تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 169169

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 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

5963936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   wallstent و Ultraflex یرم یزلف  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000846 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   H965430500 دک  10x60 mm زیاس لماک  ششوپ  اب  یوارفص  یراجم  یزلف  تنتسا  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
هتسب 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
عجرم  BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   H965430600 دک  10x80 mm زیاس لماک  ششوپ  اب  یوارفص  یراجم  یزلف  تنتسا  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
هتسب 7 دادعت : 

1401/09/05 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 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.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

walls tentwalls tent وو     UltraflexUltraflex  یرم یرم یزلف   یزلف تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 170170

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

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

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

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

5963938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002683 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باهذ لپرس  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 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

5963942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ینیب  ییاوه  هار  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000086 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیرگآ رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PAHSCO هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 100   mm 7/5 زیاس لایژنرافوزان  یوریا  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: 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

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 171171

لایژنرافوزان لایژنرافوزان یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 172172
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  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 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

5963944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000180 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   cc 1 مجح نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 40000 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 2 تیفرظ یکشزپ  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 
ددع 60000 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 5 تیفرظ یکشزپ  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 

ددع 60000 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 10 تیفرظ یکشزپ  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 
ددع 40000 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعب  لاسرا   / تسویپ لیاف  / ههامود تخادرپ  / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا   / هباشم دک  ناریا  ! / دامرفب هجوت  تاجردنم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

گنرس گنرس ناونع : : ناونع 173173
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رازه  یس 12  یس  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رازه  یس 8  یس  گنرس 5 
ددع رازه  یس 8  یس  گنرس 10 

یناریا ربتعم  یاهدنرب  ریاس  ای  دیرو  دنرب 
دشابیم ههام  هیوست 3 

1101090930000132 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

گنرس ناهج  ینوفلس  هتسب   cc 10 یکشزپ فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 8000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 2/5 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 12000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 8000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

یعامتجا یاه  هکبش  سا _  ما  سا   ) 09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع رازه   رازه   1212 یسیس   یسیس     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 174174
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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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  رالوپ  یابو  ونوم  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000250 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  رالوپ  یابو  ونوم  لباک  عاونا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

1401/09/03 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

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوپ رالوپ یابو   یابو ونوم   ونوم لباک   لباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 175175

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ شوپور   شوپور ناونع : : ناونع 176176
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یهاگشیامزآ شوپور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001174 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسروپت هروشام  ارهم  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هسیک   XL زیاس لمع  قاتا  ناراتسرپ  ناحارج و  دربراک  فرصم  رابکی  لیرتسا  شوپور  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یمیحر دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  لدم 2010  روج  زیاس  یکشزپ  یا  هچراپ  شوپور  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بط ماهلا  ینوفلس  هتسب   E 4103 دک لارنج  لدم  زیاس  یرف  ناکشزپ  راد  همکد  دیفس  شوپور  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روپ میحر  سنوی  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هسیک 200  راد  همکد  لدم  زیاس 46-40  یناتسرامیب  دربراک  یکشزپ  شوپور  الاک :  مان 
هسیک 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
روشک  MOLNLYCKE یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  لمع  قاتا  ناراتسرپ  ناحارج و  دربراک   L زیاس فرصمرابکی  لیرتسا  شوپور  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

یوجدم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هتسب 40 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رتسگ نمیا  ناظفاحم  هدننک  هضرع  عجرم   L زیاس هداس  لدم  یا  هچراپ  راک  راولش  شوپور و  الاک :  مان 

تسد 50 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روشک  GUANG ZHOU YI YUE هدنزاس عجرم   GUANG ZHOU YI YUE یتراجت مان   L زیاس  TZGJ0112 لدم یتنزرب  سنج  راد  بیج  راک  شوپور  الاک :  مان 
هزاوآ نف  ناروآ  ون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

53183711 نفلت.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد.دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یحارج  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بذاج قوف  نامسناپ  دپ 

1101091280000202 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هعسوت وراد  کیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SORBACT یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  هسیک   10x30 cm زیاس دک 98145  یکشزپ  یحارج  نامسناپ  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هعسوت وراد  کیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SORBACT یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  هسیک   10x25 cm زیاس دک 98144  یکشزپ  یحارج  نامسناپ  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دک 413771 سیمراف  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HARTMANN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   10x20 cm زیاس یکشزپ  بذاج  قوف  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
ددع 1200 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دک 413770 سیمراف  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HARTMANN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   10x10 cm زیاس یکشزپ  بذاج  قوف  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دک 413771 سیمراف  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HARTMANN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   20x20 cm زیاس یکشزپ  بذاج  قوف  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: 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

بذاج بذاج قوف   قوف نامسناپ   نامسناپ دپدپ   یکشزپ   یکشزپ یحارج   یحارج نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 177177

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلورپ نزوس  خن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000504 زاین :  هرامش 

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

هتسب 1800 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

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

1401/09/03 زاین :  خیرات 
5/0x13 mm زیاس  W8710 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 996 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

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

1401/09/03 زاین :  خیرات 
4/0x17 mm زیاس  W8557 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 960 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دنار  فیدر 4  هباشم /  دک  ناریا  ههام /  هیوست 2  .تسا / یمازلا  IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیلورپ نیلورپ نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفت یتشهب  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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ لیاف  قبط  طیارش 

1101091755000049 زاین :  هرامش 
تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دناب وسپیج  یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 15 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 640 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
دناب وسپیج  یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 10 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 576 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ لیاف  قبط  طیارش 

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: 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

ناهفصا نارمچ  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 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا یدپوترا فرصمرابکی   فرصمرابکی یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 179179

--- --- یفارگویژنآ یفارگویژنآ تیش   تیش ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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--- یفارگویژنآ تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000212 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ تراجت  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   SCW یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   SHEATH لدم  INTRODUCER یفارگویژنآ ینایرش  تیش  الاک :  مان 

هبعج 1100 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   Cl-07690 دک  frx90 cm 6 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   Cl-07790-R دک  frx90 cm 7 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   Cl-07745 دک  frx45 cm 7 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   Cl-07724 دک  frx24 cm 7 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   CL-07624 دک  frx24 cm 6 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   Cl-07765 دک  frx65 cm 7 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

--- ههام تخادرپ 6  - هدننک نیمات  ابراب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: 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

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 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 200  تسار 6-3/5  رتتاک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000904 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینیسح یفیرش  یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   TERUMO یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   Ikari لدم قورع  بلق و  دربراک  یرنورک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 200  تسار 6-3/5  رتتاک  گنیدیاگ 

یمازلا  irc دک زوجم imed و   - ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل سکاب 5  یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000655 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  BIO SAFE یتراجت مان  یددع  نتراک 60   lit 5 تیفرظ  BSR-560 لدم  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

ایمیک نمیا  نایسراپ  هدننک  هضرع 
نتراک 35 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تسیمازلا  دمیآ  تبث  وراد و  اذغ و  دیئات  تسا  زاین  دروم  ددع  دادعت 2100  هب  فیسویب  یرتیل  سکاب 5  یتفس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 00200 دادعت   دادعت   66 -- 3/53/5 تسار   تسار رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 181181

یرتیل یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 182182

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

5964057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  مرس  تس  دیرخ 12000  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000089 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   مرس   مرس تستس     1200012000 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 183183
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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 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

5964062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی یتخادرپ  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههباشم /  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000293 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 240 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
ایسآ بط  ید  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ید  یتراجت  مان  یذغاک  هتسب   DT7513A02 لدم لیرتسا  حارج  ناگ  تس  الاک :  مان 

تس 80 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

رذآ یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  رذآ  یددع  ینولیان 1  هتسب   L1300 لدم زیاس  یرف  بآ  دض  تنیمل  هچراپ  سنج  لیرتسا  ریغ  حارج  ناگ  الاک :  مان 
اهس نامرد 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسکی یتخادرپ  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههباشم /  دکناریا   :: 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

لیرتسا لیرتسا ریغ   ریغ حارج   حارج ناگ   ناگ لیرتسا -  -  لیرتسا حارج   حارج ناگ   ناگ تستس   لیرتسا -  -  لیرتسا ریغ   ریغ نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیهال زوریپ  رتکد  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 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  نوخ  تس  ددع  دیرخ 1500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000295 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لموت ناریا  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم  زکیتنومه  یتراجت  مان  یتس  لیرتسا 1  یکیتسالپ  هتسب   971E لدم نشکلاک  لس  متسا  یسانش  نوخ  تس  الاک :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک دقن  ییاهتکرش ک  دشابیم و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  دشابیم  یضرف  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: 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

نوخ نوخ تستس   ددع   ددع   15001500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 185185
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تفت یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ لیاف  قبط  طیارش 

1101091755000048 زاین :  هرامش 
تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 800 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 50   6x8 cm زیاس یکشزپ  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 20000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سراپ لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 100  رد  نلیپورپ  یلپ  سنج  زا  انحنا  یاراد  گنالسبآ  الاک :  مان 
هتسب 14000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: 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

گنالسبآ گنالسبآ تکویژنآ -  -  تکویژنآ بسچ   بسچ یحارج -  -  یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 186186
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یدقن تخادرپ.دریگیم  تروص  دیرخ  نارهت  میقم  ناراکنامیپ  زا.تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ.هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091930000024 زاین :  هرامش 

اریا ینامرد  تامدخو  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانفو  تاقیقحت  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نامیرف رهاط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس  یرف  سکتال  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یدقن تخادرپ.دریگیم  تروص  دیرخ  نارهت  میقم  ناراکنامیپ  زا.تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ.هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449614535 یتسپ :  دک  ناریا ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  بنج  تمه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702567-021  ، 86702517-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702566-021 :: 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

زیاس زیاس یرف   یرف سکتال   سکتال ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 187187
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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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ - دوش یدنب  هتسب  نتراک  لخاد  نوفلس و  کت  تروصب   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 25000  - یمرگ یتفن 50 یبا  رامیب  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف 

1101091684000885 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  دک 4111  لارنج  لدم  ینوفلس  هتسب  رامیب  ناگ  الاک :  مان 
هتسب 25000 دادعت : 

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

نتراک لخادرد  نوفلس و  کت  تروصب   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دوش یدنب  هتسب 

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

شیپ شیپ -- دوش دوش یدنب   یدنب هتسب   هتسب نتراک   نتراک لخاد   لخاد وو   نوفلس   نوفلس کتکت   تروصب   تروصب  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 2500025000  - - یمرگ یمرگ 5050 یتفن   یتفن یبا   یبا رامیب   رامیب ناگ   ناگ ناونع : : ناونع
دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف

188188
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی یتخادرپ  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههباشم /  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000292 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب   200x120 cm دناب ناپسا  تخت  رادشک  هفحلم  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

یلمکا اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  . ASIA WORLD FASHION LLC یتراجت مان   SCARF لدم  100x100 cm زیاس هنانز  یرسور  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
شورس روج  زیاس  راد  حرط  هنانز  لنش  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

سیتاسیا تراجت  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم  کپیو  هتسب   GRSh0095 لدم یحارج  لارنج  کپ  تس  الاک :  مان 
تس 210 دادعت : 

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

:: 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 لنش   لنش لارنج -  -  لارنج کپکپ   تستس   هنانز -  -  هنانز یرسور   یرسور ناپسا -  -  ناپسا تخت   تخت رادشک   رادشک هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 189189
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یکشزپ مولع  هاگشناد  تالو -  هم  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت 

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

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

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

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

5964100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 300 تمالس  بط  ایدرب  لاتیجید  لاسکرزب  نزو  دق و  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091302000067 زاین :  هرامش 

تالو هم  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BRs-300 لدم جنسدق  هارمه  هب  یکشزپ  لاسگرزب  لاتیجید  یوزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاوس  هنوگره  تروص  رد  دریگیم  ماجنا  هام  کی  تدم  فرظ  رثکادح  هطوبرم  سانشراک  دات  لحم و  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هداز  نیسحلادبع  سدنهم  مناخ  هرامش 09931612528 

9516915169 یتسپ :  دک  یتشهب ،  نابایخ  دابآ -  ضیف  رهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56729031-051  ، 56728100-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56727122-051 :: 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

لاتیجید لاتیجید لاسکرزب   لاسکرزب نزو   نزو وو   دقدق   یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 190190
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درای لوط 3  رد  تناس _  ضرع 10 و 15  هواک _  دنرب  یگتخوس _  یشک  یا  هوهق  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 
دشابیم ههام  هیوست 3 

1101090930000136 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 15 ضرع یا  هوهق  گنر  یگتخوس  پرک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
هتسب 6000 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 10 ضرع یا  هوهق  گنر  یگتخوس  ریذپ  لکش  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 6000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف  سانشراک  هداز _  نیریش   _ 09153000292

 ( سا ما  سا  یعامتجا _  یاه  هکبش  یلام (  سانشراک  ییایحی _   _ 09381391491

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

ههام ههام هیوست  33   هیوست تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا درای   درای لوط  33   لوط ردرد   تناس _  _  تناس   1515 وو     1010 ضرع   ضرع هواک _  _  هواک دنرب   دنرب یگتخوس _  _  یگتخوس یشک   یشک یایا   هوهق   هوهق دناب   دناب ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

191191
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  15000 ملاس _  دنرب  رس _  سکیف  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090930000135 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   cm 18 لوط  cm 4/8 ضرع دیفس  گنر  رس  سکیف  یجرس  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

ددع 15000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هرکاذم  هطوبرم  ناسانشراک  اب  ددرگ و  هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( سا ما  سا  یعامتجا _  یاه  هکبش  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1500015000 ملاس _  _  ملاس دنرب   دنرب رسرس _  _  سکیف   سکیف یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 192192
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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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دوش یدنب  هتسب  نتراک  لخادرد  نوفلس و  کت  تروصب   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 1800  - یهدریش ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک

1101091684000886 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ رهم  دادلا  ینولیان  هتسب   GPX2 دک  cm 120 زیاس ود  هجرد  یهدریش  ناگ  الاک :  مان 
ددع 1800 دادعت : 

1401/09/12 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

یهدریش یهدریش ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 193193

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

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

زا 200 ھحفص 165 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l42qx9uxaslga?user=73474&ntc=5964113
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5964113?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت 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

5964114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنادرم نلکدا  هنانز و  رطع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060008000159 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
هنادرم نلکدا  هنانز و  رطع  - 

یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

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

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  کرمگ و  زا  جورخ  هیدات  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت ) یکشزپ  مولع  هاگشناد   ) هناخوراددات ی مازلا 

دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: 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

هنادرم هنادرم نلکدا   نلکدا وو   هنانز   هنانز رطع   رطع ناونع : : ناونع 194194
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باهذ لپرس  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 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

5964120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ژاواگ  گنرس  نیلوسنا و  گنرس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000087 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   ml 1 مجح یکشزپ  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: 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

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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   10 دادعت شم 15*15  لاود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000581 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   15x15 cm زیاس  PCDM1 لدم یکشزپ  کیتاتسومه  دیسورپ  لاود  شم  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط   10 دادعت شم 15*15  لاود   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  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

ژاواگ ژاواگ گنرس   گنرس وو   نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 195195

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1010 دادعت دادعت   1515 ** 1515 شمشم   لاود   لاود ناونع : : ناونع 196196
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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 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

5964122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  ناش  لیرتسا و  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002795 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یئافص رکاذ  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  ایشرا  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان  تکاپ  یدنب  هتسب  عون   AR-1210 لدم لیرتسا  ناش  الاک :  مان 

تکاپ 100 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ بط  نایات  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نایات  یتراجت  مان   100x150 cm زیاس یددع  رتسیلب 1  مشچ  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یبونج ناسارخ  دوپ  ورات  فابتسد  شرف  دیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   0/52x0/90 m زیاس یا  هبنپ  تروص  تسد و  هلوح  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپنادند  یسکتال  فرصمرابکی  ناش  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
سراف بط  نیون  تمالس  ناروآ  ون  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   2x1/80 m لاگرت هیال  کی  ناش  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

بط نیون  تمالس  ناروآ  ون  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   75x75 cm دیفس زبس و  هیالود  ناش  الاک :  مان 
سراف

ددع 20 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

قرش نایسراپ  بط  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یلاکیدم 1  تکاپ   ESP لدم مشچ  یحارج  لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
قرش نایسراپ  بط  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یلاکیدم 1  تکاپ   BNSP لدم زغم  یحارج  لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

قرش نایسراپ  بط  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یلاکیدم 1  تکاپ   HSP لدم بلق  لمع  لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/09/08 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 - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 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

32921222-058  ، 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

ناش ناش وو   لیرتسا   لیرتسا کپکپ   ناونع : : ناونع 197197

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

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

زا 200 ھحفص 168 
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 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

5964157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ( ...و زاگ  دض  کسام  ، دنباپ  ) یماظن تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000208 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  ( ...و زاگ  دض  کسام  ، دنباپ  ) یماظن تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  499 دادعت : 

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

لمح هنیزه  انمض " دشاب .  یم  یمازلا  مالعتسا  هدنرب  طسوت  هنومن  لاسرا  ددرگ .  یراددوخ  یجراخ  یالاک  یفرعم  زا  ددرگ .  لیمکت  امازلا " تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: 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

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300  یجنران  یوریا   / ددع دادعت 200  یبآ  یوریا   / ددع دادعت 200  زبس  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000807 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 0  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

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

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

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ...و ...و زاگ   زاگ دضدض   کسام   کسام ،، دنباپ دنباپ  ) ) یماظن یماظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 198198

ددع ددع   300300 دادعت   دادعت یجنران   یجنران یوریا   یوریا  / / ددع ددع   2 00200 دادعت   دادعت یبآ   یبآ یوریا   یوریا  / / ددع ددع   2 00200 دادعت   دادعت زبس   زبس یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 199199

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 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 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

5964192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  زاین  دروم  ددع  دادعت 25000  هباشم و  یمالعا  دک  ناریا  فرصم -  راب  کی  دورتکلا  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000237 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
هتسب 500 دادعت : 

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

سانشراک دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ههام -  کی  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 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

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 50  میقتسم 150*0.035  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000805 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
ACCURA هدنزاس عجرم   ACCURA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 190 زیاس  SOFT 0.014 لدم  PTCA یبلق ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
هبعج 50 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   2500025000 دادعت   دادعت وو   هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا فرصم -  -  فرصم راب   راب کیکی   دورتکلا   دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 200200

ددع ددع   5050 دادعت   دادعت   0 .0350.035 ** 150150 میقتسم   میقتسم ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 20120 1

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

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

زا 200 ھحفص 170 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lc725blvu33gx?user=73474&ntc=5964192
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5964192?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hnjmxkpuvty5z?user=73474&ntc=5964197
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5964197?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - دوش یدنب  هتسب  نتراک  لخاد  نوفلس و  کت  تروصب   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 2700  - تنیمل یحارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک جرداب 

1101091684000888 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش نوماد  بط  تسیزهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیزهب  یتراجت  مان  یددع  کپیو 1  هتسب   EG 7502 لدم لیرتسا  تنیمل  ولج  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
ددع 2700 دادعت : 

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

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرداب جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دوش دوش یدنب   یدنب هتسب   هتسب نتراک   نتراک لخاد   لخاد وو   نوفلس   نوفلس کتکت   تروصب   تروصب  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 27002700  - - تنیمل تنیمل یحارج   یحارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع
دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک

202202
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ناجیهال زوریپ  رتکد  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 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

5964242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوریپ ناتسرامیب  یتسویپ  تسیل  قبط  مرس  تس  ددع  دیرخ 30000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000296 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 30000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک دقن  ییاهتکرش ک  دشابیم و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  دشابیم  یضرف  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: 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

زوریپ زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مرس   مرس تستس   ددع   ددع   3000030000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 203203
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R13 کاوویر کعمس  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003400000073 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هقلح  6,500 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: 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

R13R13  کاوویر کاوویر کعمس   کعمس یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 204204
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R675 کاوویر کعمس  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003400000072 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هقلح  1,500 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: 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

R675R675 کاوویر   کاوویر کعمس   کعمس یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 205205
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باهذ لپرس  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 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

5964285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  گنرس  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000090 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنرس نایرآ  یددع  نتراک 1000   cc 5 فرصم رابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: 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

گنرس گنرس عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 206206
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یلزنا ردنب  یتشهب  رتکد  دیهش  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 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  نتشاد  - ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت  - ههام هیوست 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یتسویپ  تسیل  ساسا  رب  سانجا  یتسویپ و  کرادم  تسیل  رد  دوجوم  مالقا  مامت  یارب  روتکاف  شیپ 

1101093990000049 زاین :  هرامش 
یلزنا ردنب  یتشهبرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AB01 لدم  105x45x65 cm داعبا سناژروا   ABS یلارت الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  نتشاد  - ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت  - ههام هیوست 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتسویپ  تسیل  ساسا  رب  سانجا  یتسویپ و  کرادم  تسیل  رد  دوجوم  مالقا  مامت  یارب  روتکاف  شیپ 

4319893151 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هب  یلزناردنب  هداج  یرتمولیک  یلزنا 5  ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44505217-013  ، 44502004-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44505212-013 :: 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

سناژروا سناژروا   ABSABS یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 207207
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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 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

5964307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یتخادرپ 3  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههباشم /  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000294 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 30  سکتال  سنج  یکشزپ  تیش  مودناک  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 25  سکتال  سنج  یکشزپ  تیش  مودناک  الاک :  مان 
هبعج 504 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان  ینولیان  هسیک   cc 2000 تیفرظ فرصم  رابکی  لیرتسا  راردا  هسیک  الاک :  مان 

تاب ناریا 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
اناداپسا بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   PVC سنج فرصمرابکی  لافطا  ینیب  راوپ  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

فرصمرابکی فرصمرابکی لافطا   لافطا ینیب   ینیب راوپ   راوپ فرصم   - - فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا راردا   راردا هسیک   هسیک یکشزپ   - - یکشزپ تیش   تیش مودناک   مودناک ناونع : : ناونع 208208
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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 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

5964309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد دروم  هدننک  دودسم  طقف  یاهزیاس 24,20و18   OCCLUTECH ASD یبلق هدننک  دودسم  .دک  ناریا  نیمه  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع زیاس 2  ره   . ههام هیوست 3  .دشاب  یم  دات  و 

1101093727000343 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OCCLUTECH هدنزاس عجرم   OCCLUTECH یتراجت مان   ASD لدم  mm 24 زیاس یبلق  هدننک  دودسم  ردولکا  الاک :  مان 
نامرد تعنص  دوبهب  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ   irc دک هارمه  روتکاف  شیپ  افطل   :: 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

1818 وو 24,2024,20 یاهزیاس   یاهزیاس   ASDASD  یبلق یبلق هدننک   هدننک دودسم   دودسم ناونع : : ناونع 209209
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تفت یتشهب  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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیرتسا 100*110 عمشم  ناش 

 . تسویپ لیاف  قبط  طیارش 
1101091755000050 زاین :  هرامش 

تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
JIANGXI 3L MEDICAL PRODUCTS GROUP هدنزاس عجرم   3L یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هتسب   40x42 cm زیاس لیرتسا  یحارج  پرد  الاک :  مان 

تمالس هیتآ  ناروآ  مان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD
هتسب 1000 دادعت : 

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

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیرتسا 100*110 عمشم  ناش 

 . تسویپ لیاف  قبط  طیارش 

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: 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

لیرتسا لیرتسا عمشم   عمشم ناش   ناش ناونع : : ناونع 2 102 10
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5964311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 2000 هبل  کی  رتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000535 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PCI لدم لافطا  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 

یناینالغب میهاربا 
ددع 2000 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 تسا  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  یتخادرپو 6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبل هبل کیکی   رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور یا 1100  هشیش  تیساسحدض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لور تسالپوکل 720  بسچ 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
ددرگ یراذگ  تمیق  تیفیک  اب  دنرب 

دشابیم ههام  هیوست 3 
1101090930000137 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یقوذ نیسحلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   RABBIT یتراجت مان  یلور  یزلف 1  یطوق   5x500 cm زیاس تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

لور 720 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ینوفلس هتسب   49x35 cm زیاس  OPC21020 دک فافش  تیساسحدض  بسچ  اب  الاب و  بذج  تردق  اب  یفارگویژنآ  فرصمرابکی  لیرتسا  یحارج  هچراپ  الاک :  مان 
بط دنورت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   OPDIMED هدنزاس عجرم  یددع  لیرتسا 20 

هتسب 55 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هطوبرم  سانشراک  اب  زاین  تروص  رد  هدومن و  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز  نیریش  یاقا  ینف 09153000292  سانشراک 

 ( سا ما  سا  یعامتجا و  یاه  هکبش  ییوگخساپ  ییایحی (  یاقا  یلام 09381391491  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ یایا -  -  هشیش   هشیش تیساسحدض   تیساسحدض بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 2 122 12

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا - دوش یدنب  هتسب  نتراک  لخادرد  نوفلس و  کت  تروصب   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع -22000  - فرصم رابکی  رامیب  راولش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسا یمازلا  هنومن 

1101091684000889 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یبطق مثیم  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1 هتسب  هداس  لدم  دناب  ناپسا  سنج  راولش  نهاریپ و  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تس 22000 دادعت : 

1401/09/12 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 هیممض  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

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5964348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپ 5*5 وکل  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000604 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسالپوکول یا  هرقرق  ییاوقم 10  هبعج  دیاسکا  کنیز  یبط  راد  شوپرد  هرقرق  بسچراون  الاک :  مان 

هبعج 8000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس ناتسرامیب 09178540040  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  ناریا  راونهب  تسالپ 5*5 وکل  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی رامیب   رامیب راولش   راولش ناونع : : ناونع 2 132 13

55 ** 55 تسالپ   تسالپ وکل   وکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 2 142 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیهال زوریپ  رتکد  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 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاپرس هناخوراد  یاه  چگ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000298 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مایتلا دادما  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  مایتلا  دادما  نامرآ  یتراجت  مان   cm 250 یلور ینوفلس 2  هتسب   cm 15 یدپوترا یریگ  چگ  دناب  الاک :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس لقادح  هیوست.تسیمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تساوخرد  یضرف  دک  کی  اب  اه  تساوخرد  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.ددرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: 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

نادمه هیمطاف  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد تاجوسنم 1  نیدیسرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000158 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هب ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  تاجوسنم  نیدیسرپ  یتراجت  مان   kg 5 ینلیتا یلپ  فرظ  تاجوسنم  هسبلا و  هنژیسکا  بآ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب 
ددع 36 دادعت : 

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

طیحم تشادهب  لوئسم  دات  ههام  تخادرپ 4  ناتسرامیب  رابنا  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: 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

ییاپرس ییاپرس هناخوراد   هناخوراد یاه   یاه چگچگ   عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 152 15

دصرد دصرد   11 تاجوسنم   تاجوسنم نیدیسرپ   نیدیسرپ ناونع : : ناونع 2 162 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامازلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) نزوس رس  اب  یس  یس  مجح 3  هکت  هس  یکشزپ  گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000205 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 3 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: 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 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

5964373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HM 650 لدم Vibration Microtome تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000395 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا ییوراد  یقیرزت و  یاه  هدروآرف  هدنزاس  عجرم  یکیتسالپ  لایو   ml 3 رطقم بآ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: 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

یسیس یسیس   مجح  33   مجح هکت   هکت هسهس   یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 172 17

mlml رطقم  33   رطقم بآبآ   -- -- HM 650HM 650 لدم   لدم Vibration MicrotomeVibration Microtome ناونع : : ناونع 2 182 18
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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 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ییولیک  یلا 10  نیب 7  اه  گنس  هزادنا  / یناریا بوغرم  سنج  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   / ییولیک کمن 10 گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090544000468 زاین :  هرامش 

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راسمرگ میظع  کمن  گنس  یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 98 هجرد 1  کمن  گنس  تیلاه  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دات طرش  هب  ههام /  یلا 3 یتخادرپ 2  تسا /  هدنشورف  هدهع  هب  یعوجرم  هنیزه  عوجرم و  سنج  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  ریذپ  ناکما 

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

ییولیک ییولیک 1010 کمن   کمن گنس   گنس ناونع : : ناونع 2 192 19
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  راد  خیرات  لیرتسادرادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 30000 یتروص  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091936000537 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یتروص  گنر  زیاس 20  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
رازفا ابص  بیبط 

ددع 30000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 6 هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب 09173692184 نفلت دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد تنامض   تنامض راد   راد خیرات   خیرات لیرتسادرادناتسا   لیرتسادرادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 3000030000 دادعت   دادعت یتروص   یتروص تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
تسا تسا

220220
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یلزنا ردنب  یتشهب  رتکد  دیهش  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 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

5964397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کشزپ اوآ  افش و  دیرو و  اپوس و  نرب  زا  احیجرت  ) یس رآ  یآ  دک  الاک و  تلاصا  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت  ههام و  هیوست.دشاب 4 هلاس  لقادح 2 یاضقنا  خیرات  یاراد 

1101093990000051 زاین :  هرامش 
یلزنا ردنب  یتشهبرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنرس ناهج  ینوفلس  هتسب   cc 5 یکشزپ فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 16000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
گنرس ناهج  ینوفلس  هتسب   cc 10 یکشزپ فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 16000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( کشزپ اوآ  افش و  دیرو و  اپوس و  نرب  زا  احیجرت  ) دمیآ هناماس  رد  یس  رآ  یآ  دک  الاک و  تلاصا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت  ههام و  هیوست.دشاب 4 هلاس  لقادح 2 یاضقنا  خیرات  یاراد 

4319893151 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هب  یلزناردنب  هداج  یرتمولیک  یلزنا 5  ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44505217-013  ، 44502004-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44505212-013 :: 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

هلاس هلاس 22 لقادح   لقادح یاضقنا   یاضقنا خیرات   خیرات یاراد   یاراد کشزپ ) ) کشزپ اوآ   اوآ وو   افش   افش وو   دیرو   دیرو وو   اپوس   اپوس نرب   نرب زازا   احیجرت   احیجرت )) یسیس رآرآ   یآیآ   دکدک   وو   الاک   الاک تلاصا   تلاصا یاراد   یاراد ناونع : : ناونع
ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا هبهب   لیوحت   لیوحت وو   ههام   ههام هیوست.دشاب  44 هیوست.دشاب

22 122 1
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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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض IRC دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دوش یدنب  هتسب  نتراک  لخاد  رد   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع تصش 60  - یدپوترا کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101091684000891 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   E2-4100 دک یدپوترا  کپ  الاک :  مان 
هتسب 60 دادعت : 

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

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  IRC دک - دشاب دیاب  IMED تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش همیمض  IRC Q 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

نایمرد 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا یدپوترا کپکپ   ناونع : : ناونع 222222

گبگب سیآ   سیآ وو   دیرو   دیرو گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 223223
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گب سیآ  دیرو و  گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092003000156 زاین :  هرامش 

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 5 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 2400 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 2 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 5200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 0/5 مجح قیرزت  دربراک  مدهنم  دوخ  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

عجرم  AMI INDUSTRY هدنزاس عجرم   ICE BAG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   ICEBAG001 لدم  Lit 1 تیفرظ خی  هسیک  الاک :  مان 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع 

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

دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  کپ  رتسیلب  هتسب   cc 1 قیرزت لیرتسا  فرصمرابکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 15000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( زیاس نیرتکچوک   ) گب سیآ  دیرو +  دنرب  طقف  گنرس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادعت 20000 دیرو   AD گنرس
دادعتدیرو 2400  5CC گنرس
دادعت 5200 دیرو   2CC گنرس

دیرو 15000  1CC نیلوسنا گنرس 
دادعت 300 زیاس  نیرتکچوک  گب  سیآ 
 ** دشاب یم  رابتعا  دقاف  اهدنرب  ریاس  ** 

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: 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
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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 22 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  -MRI مویله تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن مادقا  روکذم  تاصخشم  قبط  تمیق  داهنشیپ 

1101094008000159 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت زاگ  نفارف  هدننک  هضرع  عجرم  رطق  هدنزاس  روشک   Lit 400 رادقم نزخم  یدنب  هتسب  عون  دصرد 99/999  صولخ   MRI هاگتسد دربراک  عیام  مویله  الاک :  مان 
نزخم 2 دادعت : 

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

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

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

هئارا هئارا هبهب   تبسن   تبسن تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هعلاطم   هعلاطم زازا   سپ.تسا   سپ.تسا هدش   هدش هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تسیلرد   تسیلرد یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم -- MRIMRI مویله   مویله ناونع : : ناونع
.دامن .دامن مادقا   مادقا روکذم   روکذم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ

224224
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 10000 رتم  یتناس  پویت 150 نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش 

1101091936000536 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناجیلد بط  نیگنر  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 200   cm 150 فرصمرابکی نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 
نتراک 10000 دادعت : 

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

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس 150150 پویت   پویت نشنتسکا   نشنتسکا ناونع : : ناونع 225225

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دوش یدنب  هتسب  نتراک  لخادرد  و  تسا -  هباشم  دک  ناریا  - ددع یپوکسورترآ 340*150-240 کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک

1101091684000890 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یحارج  لمع  دربراک  وناز  یپوکسورترآ  کپ  الاک :  مان 
هتسب 150 دادعت : 

1401/09/12 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  ied تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دشاب هتشاد  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

ناجیهال زوریپ  رتکد  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 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یسوط 30  پویت  نشکاس  ددع  دیرخ 1700  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000297 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج  زیاس 28  پویت  لاتکر  الاک :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننکیم و راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدوب  یضرف  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  ناتسرامیب  رد  ات  لاسرا  هنیزه.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: 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

یپوکسورترآ یپوکسورترآ کپکپ   ناونع : : ناونع 226226

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   3030 یسوط   یسوط پویت   پویت نشکاس   نشکاس ددع   ددع   17001700 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 227227
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یلزنا ردنب  یتشهب  رتکد  دیهش  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 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

5964461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت  ههام و  هیوست.دمیآ 4 هناماس  زا  یس  رآ  یآ  الاک و  تلاصا  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مرگولیک  هب  دحاو 

1101093990000052 زاین :  هرامش 
یلزنا ردنب  یتشهبرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاگ نیمرن  یددع  نتراک 20  هیال  هداس 16  لدم   10x10 cm یناتسرامیب یبط  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
نتراک 200 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ریرح هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  راد  طخ  لدم   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  خن 20  هرمن  میراب و  خن  اب  هیال  یبط 16  لیرتساریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

اسیرآ یتراجت  مان  ناهاپس  نیون 
هتسب 100 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت  ههام و  هیوست.دمیآ 4 هناماس  زا  یس  رآ  یآ  الاک و  تلاصا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مرگولیک  هب  دحاو 

4319893151 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هب  یلزناردنب  هداج  یرتمولیک  یلزنا 5  ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44505217-013  ، 44502004-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44505212-013 :: 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

1010 x10  cmx10  cm  یناتسرامیب یناتسرامیب یبط   یبط لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 228228
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

180 دادعت نزوس 37 دنار  ینولیان 0/2 خن  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1800 دادعت  26 نزوس تاک  0/3

ددع 252 دادعت نزوس 16  تاک   0/5
1101030733000331 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت یناگرزاب  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   NYLON USP 1 لدم نولیان  بذج  لباق  ریغ  یا  هتشر  کت  یحارج  لیرتسا  هیخب  خن  الاک :  مان 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  نیمات  رتسگ 
هتسب 2232 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دکاب روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

180180 دادعت دادعت نزوس  3737 نزوس دنار   دنار 0/20/2 ینولیان   ینولیان خنخن   ناونع : : ناونع 229229
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5964514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ص)  ) مرکا یبن  ترضح  ناتسرامیب  عیام  زاگ  نژیسکا  نزخم  تهج  نویسنادنف  تخاس  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000198 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج تسا 3- یمازلا  مدقم ) دیواج  سدنهم  09171748124  ) ینادیم دیدزاب  تمیق  مالعا  زا  لبق  -2 تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  مزال  تاعالطا  بسک 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266643-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( صص  ) ) مرکا مرکا یبن   یبن ترضح   ترضح ناتسرامیب   ناتسرامیب عیام   عیام زاگ   زاگ نژیسکا   نژیسکا نزخم   نزخم تهج   تهج نویسنادنف   نویسنادنف تخاس   تخاس وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 230230
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رتوک 1000  ملق 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

1101005896000047 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  لارنج  لدم  رتوکورتکلا  فرصمرابکی  ملق  الاک :  مان 
ددع  1000 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع رتوک 1000  ملق 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ  ، بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52372006-031  ، 37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: 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

 ( ( لارنج لارنج لدم   لدم رتوکورتکلا   رتوکورتکلا فرصمرابکی   فرصمرابکی ملق   ملق رتوک (  (  رتوک ملق   ملق ددع   ددع   10001000 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 231231
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپزاب 1  ددع - رتمونرک 1  ددع - دادعت 10  هب  یلاتیجید  جنسامد  جنس و  تبوطر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000365 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   C  ° 70  + ات  C  ° 50  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 0/1 هجرد  اب  رگشیامن  ود  راد  تعاس  لدم  دحاو  ود  یاراد  یلاتیجید  جنس  تبوطر  جنسامد  الاک :  مان 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
تاداسلا فرشا  میحردیس  هدننک  هضرع  عجرم   Q AND Q هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Q AND Q لدم یناگمه  تاقباسم  رتمونرک  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5962931 . هاگتسد کی  دادعت  یرتیل  یروف 20  هحفص 3)رزیالیرتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.دشابیم5962955 تسویپ  تساوخرد  لیاف  یصیخشت .  هحفص 3)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.ددع5962959 دادعت 100  تناس  زیاس 40  تیکوراگ  هحفص 3)نرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5962998abr , aabr یرگلابرغ هحفص 3)دورتکلا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط5963005 صیخشت  هاگشیامزآ  نیبولگومه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5963012TOITU یناپمک گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  هحفص 3)بورپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هنادنداب5963014 تسنپ  - طسوتم تسار  تاتسومه  - طسوتمورک تاتسومه  - طسوتم ریگنزوس  سنپ 
طسوتم

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ددع ددع   11 رتمونرک   رتمونرک ددع - - ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   یلاتیجید   یلاتیجید جنسامد   جنسامد وو   جنس   جنس تبوطر   تبوطر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 232232
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5963130*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / یس یس  2 و5و10 ناوختسا ) سپیچ  ) ناوختسا هحفص 3)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5963137RRS همیمض تاصخشم  قبط  کید  یووبو  والکوتا   pcd هحفص 3)تست یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتست5963147 هحفص 3)هس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ازیالا5963153  T3 یریگ هزادنا  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5963164 مزاول  تیک و  ملق  هحفص 3)دادعت 75  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ5963197 تازیهجت  ملق  هحفص 3)هربیلاک 29 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5963234BIOTEQUE full یژولورا یموتسرفن  هحفص 3)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5963326 لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . نوخ دصف  هسیک 
دشاب یم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5963331cmv famta هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نتراک5963359 لمال 5  نتراک  هداس 30 هحفص 3)مال  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دراکوکولگ 596337801 کرام  رتموکولگ  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب5963384 رزیالانآوتا  هاگتسد  هحفص 3)کی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یریگنوخ5963389 صوصخم  هحفص 3)تسنل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5963472 تسیل  قبط  ناریا  تخاس  دازون  کرحتم  هحفص 3)روتابوکنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دک5963475 ناریا  قبط  راد  هبنپ  هحفص 3)پاوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نمویه5963480 یتنآو  نیموبلآو  DوBو A یتنآ نوخ  هورگ  نعت  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

596350775*12 فافش )  ) اماگ شیامزآ  هحفص 3)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5963508PCD ییایمیش هحفص 3)روتاکیدنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5963613 هباشمدک  ناریا   SC-5275SantacruzCD63 ددع هحفص 3)1  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5963642 ویتکا  نبرک  یجیرتراک  هحفص 3)رتلیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5963726 یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  قبط  مالقا  کیروادیسا  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ژالومو5963764 نکنام  ملق  40 هحفص 3)دادعت یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیولوا5963875 / هباشم دکدوش  هعلاطم  دشاب  یم  لور  یانبمرب  دادعت  راخب 20-30-15  سکپیو  ذغاک 
ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد  تیفیک  اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یجنس5963939 ییانیب  قمع  تست  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یصیخشت5963941 هحفص 3)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

59639476f-140 cm هتخل شکم  هحفص 3)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

چناپ5963949 نوسیرک  هحفص 3)عاونا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5964089 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  دیل  هحفص 3)تسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.تسویپ5964094 لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  فلتخم  یاهزیاس  رد  هشارت  هلول  عاونا  دیرخ  هحفص 3)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5964104 وکداپ 5  زکولگ  تیک  هتسب  ینوخ 10 هورگ  نژ  هحفص 3)یتنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5964106 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  سونیس -  یپوکسودنا  تهج  رتیاب )  کب   ) هحفص 3)سنپ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5964126(IRMA(MAIN STREAM فارگوونپک هحفص 3)بورپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مویکو5964147 یرپ  یرتیل  هحفص 3)والکوتا 300 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمازلا5964171 الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا  تیاس  تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه 
دشابیم

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

امسالپ5964203 لیرتسا  هحفص 3)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

596421630 متسیسویب =  یمیشویب  روتاربیلاک  تیک  ددع   100 متسیسویب =  هروا  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امسالپ5964246 لیرتسا  هحفص 3)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یددع5964320 نتراک 500   ml 5 یکشزپ هحفص 3)گنرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5964333(TBS) کرم ثاربایوس  نوتپیرت...ددع  کرم 1  راگآ  نوتنیه  هحفص 3)رلوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5964403 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5964406 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5964416 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5964425 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5964434 25 والکوتا هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5964436 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیاس5964463 کت  سکتال  ظفاحم  هحفص 3)شکتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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