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

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

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

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

( یهگآ دادعت 93  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 237  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 72

140 1140 1 یدید     1010 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   198هکس , 190 , 000198 , 190 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   392رالد ,580392 تاراما580, تاراما مهرد   107,310107,310مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   190هکس ,290 , 000190 ,290 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس269,600269,600رالد سیئوس کنارف   427,600427,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 114,300هکس , 0001 14,300 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع293,200293,200رالد ناتسبرع لایر   105,360105,360لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 89,200هکس , 00089,200 , وروی000 422وروی ,540422 ژورن540, ژورن نورک   40نورک ,40040 ,400

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,051 , 00018 , 051 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ478,570478,570دنوپ نپاژ نینی   دصکی   301دصکی ,730301 ,730

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
((262262))

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

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

زا 214 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 94 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یهگآ نیا 

6095526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاتیجید جنسوب  هاگتسد  دیرخ 5  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.130.000.000   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

04134448095 - 34496274 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یلاتیجید یلاتیجید جنسوب   جنسوب دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 214 ھحفص 2 
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093984000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096691 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ) تساوخرد  حرش  قبط  ملق  5 لماش ) لماک یسفنت  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامیلس  دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامیلسدجسم  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش  / یناشن شتآ  ینمیا و  تازیهجت  / لماک یسفنت  هاگتسد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,373,560,000 یلام :  دروآرب 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,519,000,000 نیمضت :  غلبم 

نامیلسدجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  / یناشن شتآ  ینمیا و  تازیهجت  / یسفنت هاگتسد  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دحاو - زاگ تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یزکرم  هرادا  - نامیلسدجسم - ناتسزوخ  ، 6491641113 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491641113 یتسپ دک  قاتا ب14- - تاصقانم نویسیمک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اجآ ییاوه  دنفادپ  یورین  نامرد  دادما و  تشادهب ، هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/12  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یاه  سنالوبمآ  رامیب  نیباک  هاگتسد  دودح 15  دادعت  زیهجت  یزاسزاب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا اجاهن ، تثعب  ناتسرامیب  یتخت ،)  ) زابرس نادیهش  راولب  نیفعضتسم  جیسب  هارگرزب  نارهت  تاداهنشیپ  لیوحت  هصقانم و  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
ات 13 تعاس 9  ییاراد  رتفد  اجآ  ییاوه  دنفادپ  یورین  نامرد  دادما و  تشادهب 

ییازریم هاش   09358639030 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

دوخ دوخ یاه   یاه سنالوبمآ   سنالوبمآ رامیب   رامیب نیباک   نیباک هاگتسد   هاگتسد   1515 دودح   دودح دادعت   دادعت زیهجت   زیهجت وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 214 ھحفص 3 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000194 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097021 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  رد  حردنم  تاصخشم  اب  هتفرشیپ  یفارگونوس  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یفارگونوس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   825,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رمشاک لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب   ، 9177899191 یتسپ :  دک  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  9393   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرشیپ هتفرشیپ یفارگونوس   یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

PGIPGI ینومروه   ینومروه تیک   تیک 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 214 ھحفص 4 
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PGI ینومروه تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091897000047 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia TSH-EIA-96T عون  TSH تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک 
هتسب 66 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia T3 total-EIA-96T عون  T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 21 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia T4 total-EIA-96T عون  T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 39 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   FREE T4 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   FT4 تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 16 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناماس یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PARAMAX هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Anemia Ferritin Elisa Kit 96 نیتیرف تیک  الاک :  مان 

رون زیهجت 
هتسب 47 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia LH-EIA-96T عون  LH تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت 
هتسب 7 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia FSH-EIA-96T عون  FSH تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت 
هتسب 7 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
عجرم  PROLACTIN ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96  نیتکالورپ  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع 
هتسب 6 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

PGI تکرش یگدنیامن  هدات  هدننک  نیمات  تکرش  دیاب.تسا  ههام  تخادرپ 4  هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه.دشاب  یم   PGI اماگ رظن  دم  یاه  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  ماجنا  دیرخ  قوف  دراوم  زا  دروم  کی  نتشاد  مدع  تروص  رد.دشاب  هتشاد   IMED یهاوگ دیاب  هدنرب  تکرش.دشاب  هتشاد  ار 

6931978411 یتسپ :  دک  یزکرم ،  هاگشیامزآ  یلامش  یدعس  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338320-084 :: 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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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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000577 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  AST SGOT تیک الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  ALT SGPT تیک الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب افلآ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 رادقم ( Urea(UV هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

PHOSPHORUS MOLYBDATE یتراجت مان   ml 400 فرعم ییاوقم 1  هبعج  لدم 50820129  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  کیناگرا  ریغ  رفسف  تیک  الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

یمیش تسیز  یمیش  تسیز  یتست  ییاوقم 360  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   TIBC نهآ هدشن  عابشا  تیفرظ  تیک  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
امزآ شهوژپ  داپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکداپ  یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 50 رادقم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Mg تیک الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنحص 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  روتالیتنو  نویساربیلاک  سیورس و  روتالیتنو و  هاگتسد  تازیهجت  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000773 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ARIEL یتراجت مان   B-8644-K لدم یتعنص  روسرپمک  یرادهگن  ریمعت و  تیک  الاک :  مان 

دید ناهج  سیمارآ  یناگرزاب 
هتسب 7 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهعرب  باهذ  بایا و  لاسرا و  لمح و  هنیزه 

دنیامن تکرش  امتح  دنراد  یگدنیامن  هک  ییاه  تکرش  هکنیا  حیضوت  دشاب -  تسیل  قبط  تاصخشم  ادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط روتالیتنو   روتالیتنو نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   سیورس   سیورس وو   روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 77
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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 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  یتسویپ -  ینف  تاصخشم  قباطم  رتناک  لس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000331 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم   Medonic BOULE MEDICAL رتناک لس  یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  بصن  لاسرا و  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

نارهم نارهم  نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96  :: 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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهم (ع) نیسح ماما  ناتسرامیب  هاگشیامزا  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092995000013 زاین :  هرامش 

نارهم نارهم  نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
بط امرف  هدننک  هضرع  عجرم   ANALYTICON یتراجت مان   COMBI SCREEN لدم یبط  صیخشت  راردا  راون  تیک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6991743468 یتسپ :  دک  نسح ،  دیس  هدازماما  راولب  نارهم  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3383392-084  ، 33823392-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33823393-084 :: 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 یتسویپ -  -  یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رتناک   رتناک لسلس   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 88

یبط یبط صیخشت   صیخشت راردا   راردا راون   راون تیک   تیک ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانش نیمز  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000413 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اردص رتسگ  تحص  هدننک  هضرع  عجرم   WENKERT یتراجت مان  یژولوروا   24fr پوکسوتکزر پول  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  تسویپ  هب  ءاهب  تسرهف 

ددرگ یرازگراب  امتح  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتسویپ  ءاهب  تسرهف  مهم :  هتکن 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوروا یژولوروا   2424frfr پوکسوتکزر   پوکسوتکزر پول   پول یسانش - - یسانش نیمز   نیمز مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   20 دادعت ییولیک  میالدوس 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000712 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ATRASORB INDUSTRIA DE هدنزاس عجرم  لیزرب  هدنزاس  روشک   kg 4/5 نلاگ یبآ  یشوهیب  نیشام  نبرک  دیسکا  ید  هدننک  بذج  میالدوس  الاک :  مان 

راصعا بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
نلاگ 20 دادعت : 

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

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط   20 دادعت ییولیک  میالدوس 4   - 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

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  یناتسرامیب ، هلابز  زاسرطخ  یب  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000242 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Lit 500 تیفرظ زورما  بط  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یویرتسا  یتراجت  مان   AW500 لدم یناتسرامیب  هلابز  ءاحما  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلزنم هب  زایندروم  کرادم  یرازگراب  تسویپ و  ینف  تاصخشم  لودج  لیمکت  مدع  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - دشاب یم  فارصنا 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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   2020 دادعت دادعت ییولیک   ییولیک   44 میالدوس   میالدوس ناونع : : ناونع 111 1

یناتسرامیب یناتسرامیب هلابز   هلابز زاسرطخ   زاسرطخ یبیب   هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 1212
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناماگشیپ ) هاگشیامزآ تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000401 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  سیتاسیا  شجنس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  شجنس  ناماگشیپ  یتراجت  مان   TSH-19865 لدم یتست  هتسب 192  ازیالا   TSH تیک الاک :  مان 

سیتاسیا شجنس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
عجرم شجنس  ناماگشیپ  یتراجت  مان   25OH VITAMIN D-20017 لدم یتست  هتسب 192  ازیالا  ید  نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

سیتاسیا شجنس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سیتاسیا  شجنس  ناماگشیپ  هدنزاس 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
شجنس ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  شجنس  ناماگشیپ  یتراجت  مان   T-UPTAKE-19864 لدم یتست  هتسب 96  ازیالا  دیئوریت   T-uptake تیک الاک :  مان 

سیتاسیا شجنس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیتاسیا 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  سیتاسیا  شجنس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  شجنس  ناماگشیپ  یتراجت  مان   PSA-18127 لدم یتست  هتسب 96  ازیالا   PSA تیک الاک :  مان 

سیتاسیا شجنس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  سیتاسیا  شجنس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  شجنس  ناماگشیپ  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  لدم 99569  ازیالا   F.PSA تیک الاک :  مان 

سیتاسیا شجنس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ددرگ تبث  ددع  ره  تمیق  - دوش تبث  روتکاف  شیپ  رد  IRC دک - ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناماگشیپ ناماگشیپ )) هاگشیامزآ هاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 1313
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -a-b-d-aqb  - ینوخ هورگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسا همیمض  irc جرداب روتکافشیپ 

1101091684001172 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   DIAPRO هدنزاس عجرم   HBS AB 96 T یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   SAB.CE لدم یهاگشیامزآ  ازیالا   B تیتاپه یتنآ  تیک  الاک :  مان 
بط شیوپ  امین  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/14 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000795 زاین :  هرامش 

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

تس 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا وراد  اذغ و  دیئات  روتکاف و  روتکاف و  شیپ  رد   IRC دک جرد  دینک  یراذگ  تمیق  لماک  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

a-b-d-aqba-b-d-aqb  - - ینوخ ینوخ هورگ   هورگ ناونع : : ناونع 1414

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 1515
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوتاپ 3 یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000796 زاین :  هرامش 

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

تس 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا وراد  اذغ و  دیئات  روتکاف و  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 20 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000291 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  زا  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  دیسر 26/3/1404- رس  ازخا 101}  } هنازخ دانسا  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوتاپ  33 یژولوتاپ یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 1616

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 214 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cd2bh54mcytux?user=73474&ntc=6095727
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6095727?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x8hehwg2wmbyq?user=73474&ntc=6095754
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6095754?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000098 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نارگزیهجت شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام   ISOMED یتراجت مان  یددع  هبعج 100  نتراک 10  کچوک  زیاس  سکتال  سنج  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نیون تشادهب 
نتراک 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ردوپ  نودبامتح  سکتال  یاه  شکتسد  - ههام 6 هجو تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ماجنا  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  - دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

دامرفب سامت  09151094724 ددجتم مناخراکرساب  یگنهامه  تهج 

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

یکشزپ یکشزپ هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ مزاولدیرخ   مزاولدیرخ ناونع : : ناونع 1818
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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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

18 تکردیل )  ) نیال لایرترآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000814 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   MAQUET یتراجت مان   HBF بلق یحارج  لایرترآ  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

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

1818 تکردیل ) ) تکردیل  ) ) نیال نیال لایرترآ   لایرترآ ناونع : : ناونع 1919
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  منبش ،  هطقن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش هاگشیالاپ 

1101097576000272 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عیانص شهوژپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم   DRPS001 لدم امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا منبش ،  ،  منبش هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

2020
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  رطقم ،  بآ  هاگتسد  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000273 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ELITECH هدنزاس عجرم  ارتکلس  یمیشویب  رزیالانآ  هاگتسد  رطقم  بآ  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فسوخ 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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یرتیل  والک 500 وتا  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091895000001 زاین :  هرامش 

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یرتیل  والک 500 وتا  هاگتسد  ود  دیرخ  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
فسوخ رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست  دشابرابتعا  خیرات  یاراد  دمیا  هناماس  رد  الاک  یرادرب و  هرهب  تخاس و  هناورپ  یاراد  وضع و  دمیا  هناماس  رد  رظن  دروم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09156681653 هرامش  هدنشورف  اب  یربربراب  هنیزه  یکشزپ و  تازیهجت  لوئسم  دات  لیوحت و  زا  سپ  یدقن 

9735141776 یتسپ :  دک  یتشهب 1 ،  دیهش  شبن  فسوخ -  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31638536-056  ، 32074290-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32074290-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رطقم رطقم بآبآ   هاگتسد   هاگتسد رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 2 12 1

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتیل   یرتیل 500500 والک   والک وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 214 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wsqsud3d9um24?user=73474&ntc=6095814
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6095814?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jvn3xvllgv3sq?user=73474&ntc=6095833
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6095833?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093650000001 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم   EasyLyte Na/K/Li,ENG/SPAN,ANZR لدم یمیشویب  هاگشیامزآ  تیلورتکلا  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

09123387795 سامت هرامش  هب  هدازراجح  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1381935431 یتسپ :  دک  سنارفر ،  هاگشیامزآ  مراهچ -  هقبط  تثعب -  یعامتجا  نیمات  عمتجم  یرذآ -  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66647255-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66644499-021 :: 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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشویب یمیشویب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تیلورتکلا   تیلورتکلا روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2323

تخت تخت نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 
1101050259001208 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 : 

1401/10/14 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 : 

1401/10/14 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 : 

1401/10/14 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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تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DPD3 صرق جنس  رلک  فرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000019 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دابآ مرخ  شجنس  رلک  هدنزاس  عجرم   g 10 یددع هتسب 100   DPD یجنسرلک صرق  فرعم  الاک :  مان 

هتسب 20,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DPD3 صرق جنس  رلک  فرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188614975 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325073-013  ، 33321488-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  راد 120 هریگ  وراگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000711 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  هدنزاس  عجرم  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ 3 یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  راد 120 هریگ  وراگ  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

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

DPD3DPD3  صرق صرق جنس   جنس رلک   رلک فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 2525

راد راد هریگ   هریگ وراگ   وراگ ناونع : : ناونع 2626
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  هعجارم  ) یهاگشیامزآ یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003321 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 100 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر  / یکشزپ تازیهجتزوجم  یتناراگ  یارادو  یلصا  سنج  / ههام هس  هیوست   / هدوزفا شزرا  باستحا  نودبو  صلاخ  تمیق  / لحمرد لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09372929604 یرثوک / الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  سنج  روتکاف  همیمض  هدوزفا  شزرا  همان  لیوحتو  لاقتنا  نیحدرس  هریجنز 

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

3226013-058  ، 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

درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپولک شور و  یاه  دنرب  و10 و8 و  . 12  . زیاس یژولورا  ژانرد  یموتسرفن  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000388 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GTA MEDICAL هدنزاس عجرم   GTA یتراجت مان   URONEPHRO SET لدم  fr 12 زیاس یژولورا  ژانرد  یموتسرفن  تس  الاک :  مان 

تایح بط  مایپ  هدننک  هضرع 
تس 200 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ههام - تخادرپ 4  دمیا -  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم )) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2727

تسالپولک تسالپولک وو   شور   شور یاه   یاه دنرب   دنرب وو     88 وو   1010 وو . . 1212  . . زیاس زیاس یژولورا   یژولورا ژانرد   ژانرد یموتسرفن   یموتسرفن تستس   ناونع : : ناونع 2828

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 19 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیهال زوریپ  ناتسرامیب  یتسویپ  تسیل  قبط  تسورکیم  ددع  دیرخ 9000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000347 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   cc 100 یکشزپ تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 9,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننکیم و راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدوب  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  یهاگشیامزآ 3  یفرصم  تاموزلم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000091 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   NEO PKU 96 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  لدم 50800096   NEO-PKU نینالآ لینف  یریگ  هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نامز بط 
هتسب 105 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث هناماس  رد  یلک  تروص  هب  اه  تمیق  تسا و  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 2  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم فذح  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یکی  روتکاف  شیپ  اب  دوش و 

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیهال ناجیهال زوریپ   زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تسورکیم   تسورکیم ددع   ددع   90009000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

.جرک .جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق یهاگشیامزآ  33   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ 2/8 روتکژنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000749 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمشچ 2/8 روتکژنا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2/82/8 یمشچ   یمشچ روتکژنا   روتکژنا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدسازیلاید ومه  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000748 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدسازیلاید ومه  لولحم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
نلاگ  3,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   VIBRATION SENSOR MANUFACT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001179 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRO-METER هدنزاس عجرم   CA202 لدم یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدسازیلاید یدسازیلاید ومه   ومه لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 3232

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   VIBRATION SENSOR MANUFACTVIBRATION SENSOR MANUFACT ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش همیمض  تساوخرد  گرب  تاصخشم 2  دادعت و  قبط  یژولویرتکابوکیام  هاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اه  دک  ناریا  یخرب 

1101005860000169 زاین :  هرامش 
نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط امزآ  نیبم  هدننک  هضرع  عجرم  نویباتم  یتراجت  مان   µmol 10 لایو  dNTP Mix میزنآ الاک :  مان 
لایو 27 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   MERCK یتراجت مان  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 99 دماج  ولب  نلیتم  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یبیبح داشهم  هدننک  هضرع  عجرم   RENON LAB یتراجت مان   A لدم  ml 3 یکیتسالپ یهاگشیامزآ  روتساپ  تپیپ  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
عمتجم هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOLALLALI یتراجت مان  یمرگولیک  یکیتسالپ  فرظ   laboratory دصرد 100/5- دصرد کرپ 99/5 دیسکوردیه  میدس  الاک :  مان 

یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص 
مرگولیک 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یکیتسالپ  فرظ   ml 250 مجح دصرد  صولخ 5 عیام  نیشوف  فرعم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا صقان  تمیق  داهنشیپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یدمحا  یاقا  اب 021-27122259  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دوب  دهاوخ  تیفیک  دات  زا  سپ  هیوست.ددرگیم 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویرتکابوکیام یژولویرتکابوکیام هاگشیامزآ   هاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  نیون  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ داوم  تسا .  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092517000006 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ   نیون  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایسآ رازبا  بط  هدننک  هضرع  عجرم   E_PREP یتراجت مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 20 مجح یهاگشیامزآ  یفرصم  داوم  لایو  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  تبث  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  مالقا  تسیل  دیرخ و  طیارش  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یکشزپ ،  نیون  مولع  هدکشناد  تدحو ،  رالات  بنج  زیربت ،  هاگشناد  هطوحم  لخاد  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166614733 یتسپ : 

33377643-041  ، 33355789-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33355789-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   20 دادعت  1ml یحارج عیام  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000714 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایوپهر هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   PETERS SURGICAL هدنزاس عجرم   IFABOND یتراجت مان   ml 1 لایو یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 

امزآ تمالس 
لایو 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط   20 دادعت  1ml یحارج عیام  بسچ   - 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ داوم   داوم تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3535

11 mlml یحارج   یحارج عیام   عیام بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000082 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ایاپ ریبدت  تعنص  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  ایاپ  ریبدت  تعنص  اراک  هدنزاس  عجرم   Venturi-Tube/VT01 لدم راشف  لیدبت  یروتنو  هلول  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج / تسا هدنشورف  هدهعب  لحم  هب  لاسرا  یریگراب و   ، لمح هنیزه  / تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هیارااهتکرش  تهج  / یمسر روتکاف  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هکیالم یاقآ   09163161412 یمساق -  یاقآ   09173215695: یگنهامه

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلتم رتم   pH دورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000414 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
Interchangeable pH sensor DGi 111-SC - 
Interchangeable pH sensor DGi 113-SC
Interchangeable 20 ml burrette DV 1020

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تسویپ  دراوم  تیاعر  هناماس  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام لیوحت 1  نامز 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلتم رلتم رتم   رتم   pHpH  دورتکلا دورتکلا ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dmso d2650 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یس  یس  250

امگیس
دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ.هباشم  دک  ناریا 

1101050136000322 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

نولک شواک  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  نولکانیس  یتراجت  مان   ml 10 پیک پیز  هتسب   CH8091 یتاقیقحت هاگشیامزآ   DMSO تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاقیقحت یتاقیقحت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   DMSODMSO تیک   تیک ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  زتره  اگم  رنیالویک 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000294 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیرآ تعنص  اروام  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   OMNI یتراجت مان   TDI-200H لدم لباترپ  کینوسارتلا  جنس  یبد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دیسررس 1401/03/26 101 ازخا هنازخ  دانسا  قیرط  زا  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زتره زتره اگم   اگم   22 رنیالویک   رنیالویک ناونع : : ناونع 4040
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 021 86126205 نفلت  یهاگشیامزآ  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090360000024 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
(joE5 - 3 BHQ1 (Scale 5-10nmole دادعت 31 - ( Fam-5.6-3 BHQ1(Scale 5-10nmole دادعت 2301 -   - DNA Primer OD3-5 Scaie 20nmole - 

ددع 5 دادعت  ROX5 - 3 BHQ2 (Scale 5 - 10nmole دادعت 11 (- 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  2,348 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دعب  هب  هام  روتکاف 2  رودص  خیرات  زا  هدکشناد  تخادرپ  طیارش  دشاب 2  هتشاد  قباطت  هدش  هیارا  تاصخشم  اب  اقیقد   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42933270-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قبطروسسرپازیالا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093650000002 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   DYNEX TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم  لدم 65400  یهاگشیامزآ  دربراک   DSX تیلپ تاموتا 4  لوف  ردیر  ازیالا  هاگتسد  الاک :  مان 

رفارما یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

09123387795 هدازراجح یاقآ  یگنه  امه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1381935431 یتسپ :  دک  سنارفر ،  هاگشیامزآ  مراهچ -  هقبط  تثعب -  یعامتجا  نیمات  عمتجم  یرذآ -  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66647255-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66644499-021 :: 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 داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

همیمض همیمض لیاف   لیاف قبطروسسرپازیالا   قبطروسسرپازیالا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تلاصا -  بسچرب   IMED-IRC یاراد  12Frx16cm زیاس  332112DN لدم هار  ود  زیلاید  ومه  یزکرم  یدیرو  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوناق عیزوت  هکبش  ینف - 

1101030522000163 زاین :  هرامش 
رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مشق بط  رایهم  هدننک  هضرع  عجرم   INTRA یتراجت مان   12Frx16cm زیاس  332112DN لدم هار  ود  زیلاید  ومه  یزکرم  یدیرو  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/12 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2510-003 رلوکرواک ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007958 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  ناسکی  مالعتسا  هگرب  داتس و  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

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

4413165-0613  ، 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

هار هار ودود   زیلاید   زیلاید ومه   ومه یزکرم   یزکرم یدیرو   یدیرو رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 4343

25102510 -- 003003 رلوکرواک رلوکرواک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 214 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ejppc2l266ln2?user=73474&ntc=6096045
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096045?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rqanpl4pcdmaq?user=73474&ntc=6096062
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096062?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئاتابدرکرهش هاگشناد  لیوحت  - دنله تخاس   SoilMoisture Model 505 20Bar Compressor- راب 15 تیلپرشرپ هحفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  - زور تخادرپ 60 - سانشراک

1101003935000254 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   g 23 زیاس دک 2118  یکشزپ  تیلپ  رشرپ  سپسروف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- سانشراک دیئاتابدرکرهش  هاگشناد  لیوحت  - دنله تخاس   SoilMoisture Model 505 20Bar Compressor- راب 15 تیلپرشرپ هحفص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  - زور تخادرپ 60

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321655-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئاتابدرکرهش دیئاتابدرکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت   لیوحت -- دنله دنله تخاس   تخاس   SoilMoisture Model 505 20Bar CompressorSoilMoisture Model 505 20Bar Compressor-- راب راب 1515 تیلپرشرپ تیلپرشرپ هحفص   هحفص ناونع : : ناونع
هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا زازا   -- زور زور 6060 تخادرپ   تخادرپ -- سانشراک سانشراک

4545
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HT-255 لدم تابث  اب   CTD یفیک یمک و  هرتماراپ  دنچ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000295 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انب نیذآ  ردب  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  انب  نیذآ  ردب  نیسدنهم  یتراجت  مان   CTD لدم بآ  یفیک  شیاپ  بآ  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  1401/03/26 دیسررس 101 ازخا هنازخ  دانسا  قیرط  زا  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HT-255HT-255 لدم   لدم تابث   تابث اباب     CTDCTD  یفیک یفیک وو   یمک   یمک هرتماراپ   هرتماراپ دنچ   دنچ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4646
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هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ ملق   152 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030114000068 زاین :  هرامش 

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روشک . RANDOX LABORATORIES LTD هدنزاس عجرم   RANDOX یتراجت مان   ml 1 لایو  AD5000 لدم زالودلآ  روتاربیلاک  یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 

تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ  هدننک و  نیمات  هدهعب  دصقم  ات  لمح  هنیزه   ) تسا همیمض  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  مالقا  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  ( دشابیم

3918698786 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یناقلاط  نابایخ  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222080-086  ، 42232030-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226653-086 :: 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 ملق   ملق   152152 ناونع : : ناونع 4747
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2510-003 رلوکرواک ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007958 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  ناسکی  مالعتسا  هگرب  داتس و  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

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

4413165-0613  ، 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

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 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  یتسویپ -  تاصخشم  قباطم  روزیلانآ  وتا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000332 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   N.T. LABORATORY SRL هدنزاس عجرم   FORTE 400 لدم رزیالانآوتا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
نایناریا متسیس  لآ  هدیا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  بصن  لاسرا و  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

25102510 -- 003003 رلوکرواک رلوکرواک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4848

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ -  -  یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روزیلانآ   روزیلانآ وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 214 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r26r99js8bzsa?user=73474&ntc=6096104
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096104?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rhtzmc5mgzxpw?user=73474&ntc=6096125
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096125?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جرک یندم  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب تسویپ  قباطم  تسیاب  یم  هاگتسد  تاصخشم   ) روشاگیل قورع -  دادسنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090662000145 زاین :  هرامش 

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  بط  ناوآ  هدنزاس  عجرم   SmartSeal Blunt Laparoscopic Sealer/Divider لدم قورع  دادسنا  هاگتسد  یکشزپ  سیپدنه  الاک :  مان 

بط ناوآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  تسویپ  تاحیضوت  - ناگیار لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143744693 یتسپ :  دک  یندم ،  ناتسرامیب  رهشناهج  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434700-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434700-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  رون  مایپ  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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنیزه  هیلک  (- ددرگ لاسرا  لیمکت و  امازلا  ) تسویپ لودج  قباطم  زاریش  رون  مایپ  هاگشناد  یهاگشیامزآ  تازیهجت  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهعرب 

1101090270000052 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ ماجنا  دیدزاب  - هدننک نیمات  هدهعرب  تازیهجت  رازبا و  اذغ و  ناکسا و  باهذ و  بایا و  - هدننک نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  تاروسک و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم ریدم  دات  زا  سپ  تخادرپ 

7143638565 یتسپ :  دک  هرامش 10 ،  هچوک  یبرغ  یلحاس  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2253161-0713  ، 32253161-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254093-071 :: 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 تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم تسیاب   تسیاب یمیم   هاگتسد   هاگتسد تاصخشم   تاصخشم  ) ) روشاگیل روشاگیل قورع -  -  قورع دادسنا   دادسنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5050

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5151

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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  هعجرم  ) ادهش زکرم  یهاگشیامزآ  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003311 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  هلول  تیار  نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر  / یکشزپ تازیهجتزوجم  یتناراگ  یارادو  یلصا  سنج  / یدقن هیوست   / هدوزفا شزرا  باستحا  نودبو  صلاخ  تمیق  / لحمرد لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09372929604 یرثوک / الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  سنج  روتکاف  همیمض  هدوزفا  شزرا  همان  لیوحتو  لاقتنا  نیحدرس  هریجنز 

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

3226013-058  ، 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

رواگنک 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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تسویپ تسویپ هبهب   هعجرم   هعجرم )) ادهش ادهش زکرم   زکرم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5252

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 214 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/na77hra69htm5?user=73474&ntc=6096205
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096205?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


فلتخم یاهزیاس  رد  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000212 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 6/5  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 4/5  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 5  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 5/5  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 6  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 4  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 2  یسفنت  هار  یارقرب  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 7/5  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 8  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 8/5  یسفنت  هار  یارقرب  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب روکذم  هناماس  رد  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  تکرش   . دشاب تلاصا  بسچ  رب  دک IRC و  یاراد  الاک   . دشاب  IMED رد تبث  تکرشو  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئازخ 09183386901 سامت  هرامش   . ددرگ یراذگراب  هناماس  ردو  همیمض  روتکاف  شیپ  .

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48227131-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یداب 60  یتنآ   hbs تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000284 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نامدار هدننک  هضرع  عجرم   GBC یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  یهاگشیامزآ  دربراک  ینوفع   HBs Ab تیک الاک :  مان 

سراپ صیخشت 
هتسب 60 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو تکرش.الاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک .GBC دنربددع یداب 60  یتنآ   hbs تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدننک نیمات.دشابامتحالاک  تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.دوشدولپآروتکاف شیپ.ههام  3 هیوست.هدنشورف

نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت

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

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

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   6060 یداب   یداب یتنآ   یتنآ   hbshbs تیک   تیک ناونع : : ناونع 5454
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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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  تاقحلم (  ءالخ + پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000810 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   HEI VAP لدم ءالخ  ردریطقت  هاگتسد  دربراک  ءالخ  لرتنک  ریش  ءالخ و  لرتنک  هبعج  یلاتیجید و  لرتنک  هحفص  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

ایشرپ فلودیاه  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HEIDOLPH INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   HEIDOLPH
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   HEIDOLPH INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   HEIDOLPH یتراجت مان   ROTAVAC لدم یهاگشیامزآ  ءالخ  پمپ  الاک :  مان 

ایشرپ فلودیاه  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هناماس  رد  یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  هدش  هئارا  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

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

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر تاقحلم (  (  تاقحلم ءالخ + + ءالخ پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 5555
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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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادهب کرام  یرتیل  روف 50 هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادهب کرام  یژولوتامه  روتور 

دادهب کرام  یژولورس  رکیش 
دادهب یسانش  بورکیم  روتابوکنا 37 

هجرد یژولورس 37  یرام  نب 
1201003912000969 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب زاین  ییلک  حرش  قبط  اقیقد  ناریا و  تخاس  دادهب  کرام  اه  الاک  - 

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

1401/10/12 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  لاف  تساوخرد و  قبط  اقیقد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  خیرات  زا  هام  رثکادح 6  تخادرپ 

دوش رداص  امتح  یگنهامه  تهج  لیابوم  هرامش  روتکاف و  شپ 
هدنشورف اب  لمح  هیارک 

ناینامحر 09177314788

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

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

یسانش یسانش بورکیم   بورکیم روتابوکنا  3737   روتابوکنا دادهب   دادهب کرام   کرام یژولورس   یژولورس رکیش   رکیش دادهب   دادهب کرام   کرام یژولوتامه   یژولوتامه روتور   روتور دادهب   دادهب کرام   کرام یرتیل   یرتیل 5050 روف   روف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
هجرد هجرد یژولورس  3737   یژولورس یرام   یرام نبنب   دادهب   دادهب
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  کی 1-  - یچناپ عون  هناثم  گنس  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک

1101091684001177 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

STEMA MEDIZINTECHNIK یتراجت مان  یددع  نتراک 1   AC-007-046 لدم  cm 60 زیاس لیتسا  سنج  چنرف  یپوکسورتروی  رپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک  رف  نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم  رف  نارآ  ناراک  بط  هدنزاس  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هنومن  لاسرا 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرداب جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- 11 کیکی    - - یچناپ یچناپ عون   عون هناثم   هناثم گنس   گنس سنپ   سنپ ناونع : : ناونع
دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک  
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLUKE 754 روتاربیلاک یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003021 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 754 لدم روتاربیلاک  سسورپ  نشکناف  یتلوم  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLUKE 754FLUKE 754  روتاربیلاک روتاربیلاک یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 5858
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: تسویپ تسیل  قبط   CALIBRATION GAS O2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000314 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت زاگ  نفارف  هدننک  هضرع  عجرم   JINDUN یتراجت مان   kg 45 هشیش عیانص  دربراک   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  دیفلوس  نویساربیلاک  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  تبث  تهج  طقف  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  یتساوخرد  رادقم 

دوش هتفرگ  رظن  رد  روتکاف  کی  تهج  یداهنشیپ  تمیق 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هئارا 
دشاب یم  لخاد  تخاس  یناریا و  یالاک  اب  تیولوا 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192230-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: 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   CALIBRATION GAS O2CALIBRATION GAS O2 ناونع : : ناونع 5959
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا ازجم  روط  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دک  ناریا  ) .دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   0130169 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101093985007941 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدهم هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  لزید 3516  روتوم   GP لماک تراتسا  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ 

تس 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مانپ ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا   GRANT هدنزاس عجرم   ES20 لدم روتابوکنا  رکیش  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  ازجم  روط  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دک  ناریا  ) .دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   0130169 :: 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

روتابوکنا روتابوکنا رکیش   رکیش لزید -  -  لزید روتوم   روتوم   GPGP  لماک لماک تراتسا   تراتسا ناونع : : ناونع 6060
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا هنومن  هیارا   . نآ یفقسو  یفک  لماک  تس  هارمهب 10  رنف  نودب  هقبط  یزلف 10  مال  لیاف  ددع  10 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک نیرتهب   . ههام ود  هیوست  .

1101090614001310 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دادهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  دادهب  یتراجت  مان   NS لدم یهاگشیامزآ  لیاف   480x480 mm رنف نودب  لماک  هقبط  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دادهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  دادهب  یتراجت  مان   IC لدم یهاگشیامزآ  لیاف   480x480 mm یفقس یفک و  لماک  هقبط  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  هیوست  تسیمازلا . هنومن  هیارا   . نآ یفقسو  یفک  لماک  تس  هارمهب 10  رنف  نودب  هقبط  یزلف 10  مال  لیاف  ددع  10 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک نیرتهب  .

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا هنومن   هنومن هیارا   هیارا  . . نآنآ یفقسو   یفقسو یفک   یفک لماک   لماک تستس     1010 هارمهب   هارمهب رنف   رنف نودب   نودب هقبط   هقبط   1010 یزلف   یزلف مالمال   لیاف   لیاف ددع   ددع 1010 .هباشم .هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تیفیک تیفیک نیرتهب   نیرتهب  . . ههام ههام ودود   هیوست   هیوست ..

6 16 1
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تشادهب  زکرم  رابنا  لحمرد  لیوحت   . تسویپ طیارش  قبط  هباشم  دک  ناریا  نسکاو  یرادهگن  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101093896000104 زاین :  هرامش 
گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SVS-1 لدم نسکاو  هدنرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تشادهب  زکرم  رابنا  لحمرد  لیوحت   . تسویپ طیارش  قبط  هباشم  دک  ناریا  نسکاو  یرادهگن  لاچخی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 6262
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل هنومن 5  هیارا   . هنومندات زا  سپ  دیرخ   . یرتیل یاهنلاگ 10  رد  یهاگشیامزآ  نیلامرف 37 % رتیل   500  . هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا
ههام هیوست 6 

1101090614001309 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOJALLALI یتراجت مان  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 37  نیلامرف  دیهدلامرف  الاک :  مان 
رتیل 500 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا یرتیل  هنومن 5  هیارا   . هنومندات زا  سپ  دیرخ   . یرتیل یاهنلاگ 10  رد  یهاگشیامزآ  نیلامرف 37 % رتیل   500  . هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 6 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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   55 هنومن   هنومن هیارا   هیارا  . . هنومندات هنومندات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ  . . یرتیل یرتیل   1010 یاهنلاگ   یاهنلاگ ردرد   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ نیلامرف  3737 % % نیلامرف رتیل   رتیل   500500  . . هباشمدکناریا هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
ههام ههام   66 هیوست   هیوست تسیمازلا .  .  تسیمازلا

6363
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  حرش  هب  ملق  مالقادادعت 151 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093780000214 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یلایو  ییاوقم 4  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  دیریسیلگ  یرت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 9 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ماجنا 500 لباق  یاه  تست  دادعت  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   ml 100 رادقم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  دنق  تست  تهج  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
برغ لاکساپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  دحاو 5  رد  دادعت  تست 

هبعج 15 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

هدنشورف  هدهعرباه ی  هتیزه  هیلکو ی  لباز   . یلع ع نینموملاریما  ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  برد  لیوحتودشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یربکا  هطوبرم 09158420286  سانشراک  اب  یگنهامه  تهج 

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب رادیاپ   رادیاپ دیریسیلگ   دیریسیلگ یرت   یرت تیک   تیک ناونع : : ناونع 6464
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع رامیبیذغاک 2500 نگلوددع  یذغاک 4000 راردا  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218 سامت

1101099414000379 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

زیهجت نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  نسوت  هدنزاس  عجرم   TT.PD-U لدم یذغاک  فرصم  رابکی  یا  هلول  راردا  فرظ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  زیهجت  نسوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   36/5x30/5x8 cm زیاس  TT.PD-B لدم رامیب  بآدض  فرصم  رابکی  یذغاک  نگل  الاک :  مان 

زیهجت نسوت  هدننک 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع رامیبیذغاک 2500 نگلوددع  یذغاک 4000 راردا  هلول   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب یذغاک   یذغاک نگلوددع   نگلوددع 40004000 یذغاک   یذغاک راردا   راردا هلول   هلول ناونع : : ناونع 6565
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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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم   / روتارنژیسکا دپ  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003029 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  ترکوتشا  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم   / روتارنژیسکا دپ  لول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032068-021  ، 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

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 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2392218 سامت  - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع 120 رالیربیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000380 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  دمایرآ  ناشرا  هدننک  هضرع  عجرم   GELITAMEDICAL هدنزاس عجرم   GF-708 لدم یحارج  دربراک  رالیربیف  بذج  لباق  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 

ناملآ
ددع 120 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2392218 سامت  - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع 120 رالیربیف  :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژیسکا روتارنژیسکا دپدپ   لول   لول ناونع : : ناونع 6666

رالیربیف رالیربیف ناونع : : ناونع 6767
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یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093650000003 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
IMPROVE هدنزاس عجرم   IMPROVE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 100  ینوفلس  هتسب   ml 2 تیفرظ  13x75 mm زیاس  k3.cbc مویکو یریگنوخ  هلول  الاک :  مان 

امزآ بط  ورشیپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقداص 09126958632 دشابیم یرادیرخ  لباق  زکرم  نیاداتورظناب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1381935431 یتسپ :  دک  سنارفر ،  هاگشیامزآ  مراهچ -  هقبط  تثعب -  یعامتجا  نیمات  عمتجم  یرذآ -  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66647255-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66644499-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000083 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راکتسالپ ناکاپ  هدننک  هضرع  عجرم  گنرلگ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 100  طسوتم  زیاس  سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ تسا هدنشورف  هدهعب  لحم  هب  لاسرا  یریگراب و   ، لمح هنیزه  / تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هیارااهتکرش  تهج  / یمسرروتکاف هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

k3.cbck3.cbc مویکو   مویکو یریگنوخ   یریگنوخ هلول   هلول ناونع : : ناونع 6868

سکتال سکتال فرصم   فرصم رابکی   رابکی ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6969
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع دورتکلا 100  لاژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000311 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WEAVER هدنزاس عجرم   g 114 فرظ  TEN 20 دورتکلا لژ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ههام تخادرپ 3  ناگیار - لاسرا  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع دورتکلا 100  لاژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورتکلا دورتکلا لاژ   لاژ ناونع : : ناونع 7070
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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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح تاحیضوت  تمسق  هب  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا.دشابدمیآوضع  تکرش.ددع  3000 دادعت اپوسدنرب  طقف  نوخ  قیرزت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514137 ههام 3 تخادرپ.ددرگ هجوت 

1101000257003320 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 
نتراک 3,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.ددرگ تبث  IRC دک روتکافرد  ودشاب  تلاصا  بسچرب  یارادالاک.ددع  3000 دادعت .دشاب  یم  دات  دروم  اپوسدنرب  طقف  نوخ  قیرزت  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  3 تخادرپ.دشاب یم  هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابناات  لمح 

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ نوخ قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع 7171

دنلراف دنلراف کمکم   مین   مین درادناتسا   درادناتسا یسانش   یسانش یرتکاب   یرتکاب فرعم   فرعم یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000101 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  روآ  نف  تسیز  سارتاس  هدنزاس  عجرم   ml 15 یلایو ییاوقم 1  هبعج   MCF لدم دنلراف  کم  مین  درادناتسا  یسانش  یرتکاب  فرعم  الاک :  مان 

روآ نف  تسیز  سارتاس 
لایو 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   IMPROVE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 100  ینوفلس  هتسب   ml 6 تیفرظ  13x100 mm زیاس هداس  هتخل  مویکو  یریگنوخ  هلول  الاک :  مان 

امزآ بط  ورشیپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   IMPROVE
هتسب 400,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
بط جنرت  هدننک  هضرع  عجرم   AXON هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 100  لدم 20161015   mm 75 عافترا  mm 15 رطق یهاگشیامزآ   ESR شیامزآ هلول  الاک :  مان 

ریبدت
هتسب 400 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
عجرم ناژور  یتراجت  مان  یددع  یددع 40  ییاوقم 40  هبعج   R-2303 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  عوفدم  رد  یفخم  نوخ  صیخشت   FOB تیک الاک :  مان 

امزآ ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع 
هتسب 200 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   ELITECH یتراجت مان   ml 3 رادقم یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  روتاربیلاک  یتلوم  لاک  نم  یهاگشیامزآ  عجرم  هدام  الاک :  مان 

نم هدننک 
یرطب 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نم هدنزاس  عجرم  نم  هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   cc 132 یکیتسالپ یرطب  ییاوقم 6  هبعج  یژولویب  یهاگشیامزآ   A1C HB نیبولگومه تیک  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هراسآ زیهجت  هنیدآ  هدننک  هضرع  عجرم  نژانیس  هدنزاس  عجرم  نژانیس  یددع  ییاوقم 3  هبعج   abd لدم نژ  یتنآ  نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 
هتسب 60 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  هلول  تیار  نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 2250  یدنب  هتسب  عون   mm 100 عافترا  mm 16 رطق یکیتسالپ  سنج  یهاگشیامزآ  هداس  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
لدم 11014

نتراک 20,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  نیژور  هدننک  هضرع  عجرم  احر  یددع  نتراک 500   RU-6010 لدم یکیتسالپ  لیرتسا  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 20,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیمورا تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  .ددرگ  لیوحت  اجکی  مالقا  هیلک  .همیمض  روتکاف  شیپ  .لایر  هب  زور و  هب  تمیق  .همیمضدم  یآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  .رود  خیرات  . 04432250794

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: 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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ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبحم هموصعم  رامیب  تهج  ددع  دادعت 3  هب  زیاس 2.9  راد  نزوس  روچوسروکنا  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093057000003 زاین :  هرامش 

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیاسو 5 زیاس 2.9  راد  نزوس  روچوسروکنا  - 

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

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  ناسانشراک  دات  یسررب و   irc دک تبث  اب  روتکاف  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم هلا  تیآ  یصصخت  قوف  ناتسرامیب  هب  لاسرا  تهج 

4517713433 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  یروهمج ، نابایخ  لوا  یدازآ ، راولب  ناجنز ، ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33156238-024  ، 33420670-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420671-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد نزوس   نزوس روچوسروکنا   روچوسروکنا ناونع : : ناونع 7373
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس 20 یس  تفرگولا 10  **** ددع یس 30 یس  تفرگ 5  ولا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000750 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یس 20 یس  تفرگولا 10  **** ددع یس 30 یس  تفرگ 5  ولا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 09163502535 دادعت 100 f6 ددع و دادعت 198 f80 ددع و  90 دادعت f70 زیلاید یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000151 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   R60 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، یرازگراب  سامت  رامشو  روتکاف  شیپ   ، دشاب یم  زیلاید  شخب  هدافتسا  تهج   ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک دات  طرش  هب  هامکی  زا  سپ  باسح  هیوست  دشاب ،

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620092-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     55 تفرگ   تفرگ ولا   ولا ناونع : : ناونع 7474

ددع ددع   9090 دادعت دادعت f70f70 زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 7575
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تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتیلایشپسا یرنورک 0/014( یتسالپویژنآریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094233000073 زاین :  هرامش 

تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یقورع دربراک   AGH146000 دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  وتانیر  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

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

یقورع دربراک   AHW14R004S دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  ولب  نویس  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههامکی  روتکاف  تخادرپ  غلبم.دشاب  یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  یرازگراب  ینف  تاحیضوت  کالم.دشاب  هباشم  دراد  لامتحا  هدش  هیارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

4193955588 یتسپ :  دک  ینایب ،  یوک  یادتبا  - یلصم نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668718-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتیلایشپسا یتیلایشپسا )) 0/0 140/0 14 یرنورک   یرنورک یتسالپویژنآریاودیاگ   یتسالپویژنآریاودیاگ ناونع : : ناونع 7676
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

superose 12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000413 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ربمان 17-0536-01 گولاتاک   Cytiva دنرب  superose 12 - 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا یلاسرا  دراوم  تیاعر  هناماس  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام لیوحت 1  نامز 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

superose 12superose 12 ناونع : : ناونع 7777
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ   / calibration gas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000635 زاین :  هرامش 

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

زربلا
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

07731311460-1457-1461-1458-1463-1469

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  / / calibration gascalibration gas ناونع : : ناونع 7878
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تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30000 هب  تست )  نیلاپ   ) PHENOL RED فرعم صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000020 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   RAPID LABS هدنزاس عجرم   g 500 یطوق  CM-PRB058 لدم  Phenol Red Broth یبورکیم تشک  طیحم  الاک :  مان 

دیواج بط  مایت  هدننک 
یطوق 30,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 30000 هب  تست )  نیلاپ   ) PHENOL RED فرعم صرق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188614975 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325073-013  ، 33321488-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322057-013 :: 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  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس فارحنا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000101 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرط زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  تامدخ  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام (  روما 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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 3000030000 دادعت   دادعت هبهب   تست )  )  تست نیلاپ   نیلاپ  )  ) PHENOL REDPHENOL RED  فرعم فرعم صرق   صرق ناونع : : ناونع 7979

جنس جنس فارحنا   فارحنا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8080
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یزار هاگشناد   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  ناریا ) تخاس   ) رلپمس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000333 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک   BIOSAN هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   AP لدم یهاگشیامزآ  رلپمس  تس  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: 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 تاصخشم   تاصخشم اباب   ناریا ) ) ناریا تخاس   تخاس  ) ) رلپمس رلپمس ناونع : : ناونع 8181
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب روتکاف و  شیپ  / تیفیک دأت  مدع  تروص  رد  تدوع  / تیفیکاب / لداعم دک  ناریا  / یناریا دنری  (/ رفسنارت ) نینج لاقتنا  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش 

1101094764000313 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نایور  شیور  دارهب  هدنزاس  عجرم  ادار  یتراجت  مان  یددع  رادقم 1  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   BR344128 لدم نینج  لاقتنا  رتتاک  الاک :  مان 
نایور شیور  دارهب  هدننک 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / دشاب یم  رفسنارت  رتتاک  ددع  لداعم 400 دادعت  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تشادهب  ترازو  یاهزوجم  ریاس  IMED و  زوجم یاراد  / ددرگ یراذگراب  هدش و  اضما 

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

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرب گرب وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // تیفیک تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تدوع   تدوع // تیفیکاب تیفیکاب // لداعم لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنری   دنری (/(/ رفسنارت رفسنارت )) نینج نینج لاقتنا   لاقتنا رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم طیارش   طیارش

8282
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  رتوک 300  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000324 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رفولین نوربآ  هدننک  هضرع  عجرم   TECNO یتراجت مان  لدم 100-150  رتوکورتکلا  هاگتسد  رتوک  ملق  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ 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 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپو ناتسرامیبرد  لیوحتالاک  تلاصا  بسچرب   UIDوIRC دک یاراد  دمیآ  تبث   CVP رتتک  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود

1101091684001168 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

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

الاک تلاصا  بسچرب   UIDوIRC دک یاراد  دمیآ  تبث   CVP رتتک  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: 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 هباشم   هباشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   300300 رتوک   رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 8383

تخادرپو تخادرپو ناتسرامیبرد   ناتسرامیبرد لیوحتالاک   لیوحتالاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب   UIDUIDوو IRCIRC  دکدک یاراد   یاراد دمیآ   دمیآ تبث   تبث   CVPCVP رتتک رتتک  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ههامود ههامود

8484
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ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یفرصمداوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000055 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HIV 1/2 یتراجت مان  یتست  ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ   HIV تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ قاصلا.روتکافو  الاک  لیوحتزا  سپ  هام  2 تخادرپ هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دوش  یراذگ  خرن  تسویپ  تسیل  قبطو  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیعس مناخ  09156233185 سانشراک سامت.دش  دهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  دقافداهنشیپو  یمازلا  روتکاف 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522791-051  ، 52524520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع   2000 یکیتسالپ روتساپ  تپیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000328 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
عجرم  JIANGSU KANGJIAN MEDICAL APPARATUS CO.LTD هدنزاس عجرم   cc 3 یددع ییاوقم 500  نتراک  یکیتسالپ  روتساپ  تپیپ  الاک :  مان 

هداز نیسح  داهرف  هدننک  هضرع 
نتراک 2,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصمداوم   یفرصمداوم ناونع : : ناونع 8585

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   2 0002000 یکیتسالپ یکیتسالپ روتساپ   روتساپ تپیپ   تپیپ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ( روسنس )0130304 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985007969 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

یلام ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ( روسنس )0130304 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.رزیالنآ  وتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000277 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایناریا  متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدنزاس  عجرم   IDEAL TECH 400 لدم رزیالانآوتا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا.رزیالنآ  وتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8787

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.رزیالنآ   ناریا.رزیالنآ وتا   وتا ناونع : : ناونع 8888
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع دادعت 2000 لرتنک  دنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000383 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ءافش  رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   HAND CONTROLLER لدم تیک  چات  ویژنآ  رلرتنک  الاک :  مان 

ناریا رادقم  یددع  یذغاک 1  تشپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون  ءافش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 2,000 دادعت : 

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

سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع دادعت 2000 لرتنک  دنه   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوفاشف یادهش  یمومع  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 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09109204623 هرامش  ددرگ .  مادقا  دیرخ  طیارش  تیاعر  اب  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  مالقا  افطل " تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094806000015 زاین :  هرامش 

هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 6000   mm 75 عافترا  mm 12 رطق ینریاتسا  یلپ  اماگ  فافش  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

نتراک 5,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09109204623 هرامش  ددرگ .  مادقا  دیرخ  طیارش  تیاعر  اب  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  مالقا  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388977473 یتسپ :  دک  هیوفاشف ،  هاگنامرد  یلصم  هیوفاشف خ  دابا  نسح  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56804652-021  ، 56804665-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56804662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیک تیک چات   چات ویژنآ   ویژنآ رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 8989

ینریاتسا ینریاتسا یلپ   یلپ اماگ   اماگ فافش   فافش شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 9090
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم کرادم  اب  سیازدنرب  نشور  هنیمز  یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000120 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   IM LD لدم یسناسرولف  پوکسورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسویپ -  سکع  قبط  پوکسگنرال  تهج  مسقم  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  لوصحم  سکع  روتکاف +  شیپ  سامت +  هرامش 

1101095549000531 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لماک کیتسالپ  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   g 160 یددع نتراک 27   18x18 cm زیاس دک 700  ینریاتسا  یلپ  مسقم  شوگ  راهچ  هبعج  الاک :  مان 
نتراک  30 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  لاسرا  تدوع و  هنومن و  لاسرا  هنیزه  .تسا  یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

لدمحر 09366116863 یاقا  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسناسرولف یسناسرولف پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 9191

پوکسگنرال پوکسگنرال تهج   تهج مسقم   مسقم فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نورام 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  کیتاموین ) ) یویر هدننک  ایحا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001416 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسوت  یتراجت  مان  لدم 042  اوه  یجورخ  تهج  میظنت  لباق  دازون  نژیسکا  هدنمد  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  تساوخرد  تسویپ  هب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا و  هباشم  دکناریا  ددع  دادعت 2800  دزی  گنرس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000326 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
گنرس دزی  یددع  نتراک 300   ml 20 فرصمرابکی هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 2,800 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم کیتاموین ) ) کیتاموین )) یویر یویر هدننک   هدننک ایحا   ایحا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9393

هدش هدش لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس 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 214 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y86fryde4qe84?user=73474&ntc=6096929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096929?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z4yhjlz9j9yl3?user=73474&ntc=6096933
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096933?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLUKE 289 لدم رتم  یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003025 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک الاک  دهش  هدننک  هضرع  عجرم   LOVI BOND یتراجت مان   SENSO 150 لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134401 (  یاضاقت  رتم -   PH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007974 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیوپ نژرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم  هدنزاس  روشک   ADWA هدنزاس عجرم   AD8000 لدم یهاگشیامزآ  رتم   PH الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134401 (  یاضاقت  رتم -   PH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

346570-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLUKE 289FLUKE 289  لدم لدم رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 9595

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رتم   رتم   PHPH ناونع : : ناونع 9696

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

ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 2 لیاف  رد  هدش  هتساوخ  تاکن  قبط  ندرک  لیمکت  زا  سپ  دولناد و  تسویپ 1  لیاف  امتح  ) کیتاموتا رشاو  ردیر  ازیالا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  () ددرگ خساپ  همیمض ی 

1101092570000066 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراپ زیهجت  اتسو  هدننک  هضرع  عجرم   STAT FOX یتراجت مان  لدم 4200  ردیر  ازیالا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت لوصحم  دات  مدع  ای  یتساوخرد  طیارش  تاکن و  تیاعر  مدع  تروصرد.دوش  یم  دیرخ  یناریا  سنج  طقف  یناریا  دنرب  دوجو  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش رداص  زکرم  نآ  مسا  هب  دیاب  روتکاف  هدوب و  ناشاک  یلعوب  کینیلک  یلپ  تهج  زاین  نیا.دشاب  یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  ناتسرامیب  سانشراک 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: 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  237237   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا رشاو   رشاو ردیر   ردیر ازیالا   ازیالا ناونع : : ناونع 9797

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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000778 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
مرگولیک 1000 مادکرهرادخنزاگو هداسزاگ  - 

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

1401/10/15 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشادهب سیورس  شخب 12  لماش 9  یناتسرامیب  تخت  تهج 131  لماک  تافلعتم  اب  راتسرپ  راضحا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000568 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیدناش وترپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیدناش  وترپ  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   THB-C17 لدم تماص  یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898

یتشادهب یتشادهب سیورس   سیورس   1212 شخب   شخب لماش  99   لماش یناتسرامیب   یناتسرامیب تخت   تخت   131131 تهج   تهج لماک   لماک تافلعتم   تافلعتم اباب   راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا نانادبآ  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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبطد  گنرس ا+ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095303000043 زاین :  هرامش 

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1800  یدنب  هتسب  عون   ml 2/5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 20,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نانادبآ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنرس ا+د  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971641151 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نانادبآ -  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622224-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622224-084 :: 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

هنحص 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  فلتخم  زیاس  رد 2  نیلورپ  شم  ملق   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000774 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   15x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

تسیل تسیل قبطد   قبطد اا++ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 100100

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط فلتخم   فلتخم زیاس   زیاس   22 ردرد   نیلورپ   نیلورپ شمشم   ملق   ملق   22 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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رواگنک 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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزیاس  رد  یحارج  شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000211 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   6x11 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   7x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   10x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   15x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  ردو  همیمض  روتکاف  شیپ   . دنشاب یم  تیولوا  ردو  زاجم  لخاد  دیلوت  یاهدنرب  مامت   . دشاب  IMED رد تبث  تکرش  الاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئازخ سامت 09183386901 هرامش  ددرگ .  تبث  یلصا  روتکاف  روتکاف و  شیپ  رد   IRC دک تلاصا و  بسچرب  یاراد  الاک  .

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48227131-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: 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

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   یحارج   یحارج شمشم   ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رواگنک 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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزیاس  رد  یحارج  شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000211 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   6x11 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   7x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   10x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   15x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  ردو  همیمض  روتکاف  شیپ   . دنشاب یم  تیولوا  ردو  زاجم  لخاد  دیلوت  یاهدنرب  مامت   . دشاب  IMED رد تبث  تکرش  الاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئازخ سامت 09183386901 هرامش  ددرگ .  تبث  یلصا  روتکاف  روتکاف و  شیپ  رد   IRC دک تلاصا و  بسچرب  یاراد  الاک  .

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48227131-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: 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

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   یحارج   یحارج شمشم   ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / دیل گنیروتینام 3 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000960 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیماهب دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIMED هدنزاس عجرم   X-N-120B-L لدم  ECG بلق راون  هاگتسد  گنیروتینام  لباک  ریاو  دیل  الاک :  مان 

بط
ددع 20 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  دیل / گنیروتینام 3 لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف

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

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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  500( یددع هتسب 50   ) یبوچ گنالسبآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000713 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یکشزپ  یبوچ  گنالسبآ  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  500( یددع هتسب 50   ) یبوچ گنالسبآ  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  یدقن  ریغ 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

*** *** یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت // دیل دیل گنیروتینام  33 گنیروتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 104104

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع 500500 (( یددع یددع   5050 هتسب   هتسب  ) ) یبوچ یبوچ گنالسبآ   گنالسبآ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناکیربول لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000285 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وراد دیلوت  هدنزاس  عجرم  تناکیربول  یتراجت  مان   g 80 یبویت ییاوقم 1  هبعج  لژ  تناکیربول  الاک :  مان 

بویت 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: 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

تناکیربول تناکیربول لژلژ   ناونع : : ناونع 106106
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا - هباشم دک  ناریا  -23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  هیلک ی  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع 30 دادعت  8f تروپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک 

1101099414000376 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

POLYSITE 4008 ISP عون دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   PEROUSE MEDICAL یتراجت مان   mm 4 زیاس یکیتسالپ  ینامرد  یمیش  تروپ  الاک :  مان 
ISP 4008 دک

ددع 30 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  - هباشم دک  ناریا  -23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  هیلک ی  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع 30 دادعت  8f تروپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

یکیتسالپ یکیتسالپ ینامرد   ینامرد یمیش   یمیش تروپ   تروپ ناونع : : ناونع 107107
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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 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لینیو شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000575 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
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 : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

بط میب  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  میب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   L زیاس ردوپ  نودب  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 700 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگیم تروص  ندش  هدنرب  زا  سپ  قفاوت  ناتسرامیب و  لاور  قبط  تخادرپ   ... تسا هدنشورف  اب  یلامتحا  یعوجرم  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .. دوش صخشم  یراذگ  تمیق  رد  شکتسد  دنرب   .. ددرگیم لطاب  تدم  هاتوک  دقن و  یاه  یراذگ  تمیق  ...

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

لینیو لینیو شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 108108
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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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ.مویناتیت سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001055 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم  انرگ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج   small زیاس یکشزپ  لیرتسا  مویناتیت  سپیلک  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم  انرگ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج   medium زیاس یکشزپ  لیرتسا  مویناتیت  سپیلک  الاک :  مان 
هبعج 1,200 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم  انرگ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 20  هبعج   medium-large زیاس یکشزپ  لیرتسا  مویناتیت  سپیلک  الاک :  مان 

هبعج 1,200 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبا مویناتیت  سپیلک  ددع  200

شفنب ددع  1200
زمرق ددع  1200

زکرمرابنا برد  لیوحت 
دشابزکرمداتدرومالاک

هام 6 یلا 4 دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

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

یکشزپ.مویناتیت یکشزپ.مویناتیت سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتروص تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000576 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  تیفیک  مدع  رثا  رد  یلامتحا  یعوجرم  لمح و  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

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نومزآ زور  نویسرمیا  نغور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000794 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نومزآ زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نومزآ  زور  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   cc 250 یا هشیش  یرطب  نویسرمیا  نغور  الاک :  مان 

یرطب 15 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  دیئات  روتکاف و  شیپ  روتکافرد و  IRC جرد  :: 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

یتروص یتروص تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 1101 10

نومزآ نومزآ زور   زور نویسرمیا   نویسرمیا نغور   نغور ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تادنتسم  تسیل و  حرشب  لخاد  دیلوترامیب  نکمرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000084 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیسراپ بط  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیسراپ  بط  هژیوآ  هدنزاس  عجرم   AV Warmer 360 لدم یکشزپ  رامیب  نکمرگ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ینف  تاصخشم  لودج  لیمکت  دشاب و   imed مان تبث  دیاب  هدننک  نیمات  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  فک  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رایهلا 09117158478  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .تسیمازلا  یتساوخرد  کرادم  هدش و  روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  و 

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: 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

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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000161 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ قبط  فلتخمزیاس  ییوراد  تنتسا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  485 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  مالقا  یرابتعا  تخادرپ  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: 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

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 رامیب   رامیب نکمرگ   نکمرگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1121 12

ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 113113
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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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گب نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001054 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

ددع 25,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسگرزب گب  نیروی  ددع  25000

زکرمرابنا برد  لیوحت 
دشابزکرمداتدرومالاک

هام 6 یلا 4 دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

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

گبگب نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 1141 14
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیف یتروش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000284 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدارم یلع  هدننک  هضرع  عجرم   COLVER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  زیاس  یرف  یتروش  نامیاز  زا  دعب  سکیف  یجرس  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: 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

سکیف سکیف یتروش   یتروش ناونع : : ناونع 115115
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب 50 40  ) ددع 2000 دادعت هب  لاسگرزب  نژسکا  کسام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2000 هب  نشکاس  هلول 

.تسا هباشم  دک  ناریا 
1101010100000566 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فرصم  رابکی  نشکاس  هلول  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یفافل  نتراک 50  زیاس  دقاف  یناسر  نژیسکا  دربراک  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هام هیسن 6  تروصب  هیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ربتعم   IRC روتکاف و شیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 20002000 دادعت   دادعت هبهب   نشکاس   نشکاس هلول   هلول یددع ) ) یددع 5050 هتسب   هتسب 4040  ) ) ددع ددع 20002000 دادعت دادعت هبهب   لاسگرزب   لاسگرزب نژسکا   نژسکا کسام   کسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  10 یرتیل )  2/5 ./. ) نیلامرف 37 لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000710 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOJALLALI یتراجت مان  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 37  نیلامرف  دیهدلامرف  الاک :  مان 

رتیل 25 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  10 یرتیل )  2/5 ./. ) نیلامرف 37 لولحم  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  یدقن  ریغ 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع 1010 یرتیل ) ) یرتیل   2 /52/5 ./. ) ./. ) نیلامرف  3737 نیلامرف لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 1171 17
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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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000574 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 6/5  یدپوترا  ردوپ  مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 400 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7  یدپوترا  ردوپ  مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 3,200 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7/5  یدپوترا  ردوپ  مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 3,200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 8  یدپوترا  ردوپ  مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 3,200 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هفرص تهج   .. دریگیم تروص  لاور  قبط  تخادرپو  تسا  هدنشورف  اب  تیفیک  مدع  تروص  رد  یلامتحا  یعوجرم  ناتسرامیب و  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ... دوش رکذ  امتح  تکرش  تفایرد  طیارش  تخادرپ  طیارش  لوبق  مدع  تروص  رد  نینچمه  دشابدنرب و  رکذ  اب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  امش  تقو  ییوج 

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

یدپوترا یدپوترا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 118118
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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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کال نیراپه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001053 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   KANGBAO هدنزاس عجرم  یپ  یت  یتراجت آ  مان  یددع  نتراک 5000  هداس  لدم   3x2 cm زیاس یکشزپ  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 

تمالس هیتآ  ناروآ  مان  هدننک  هضرع 
نتراک 120,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کال نیراپه  ددع  120/000

زکرمرابنا برد  لیوحت 
دشابزکرمداتدرومالاک

هام 6 یلا 4 دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

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

کالکال نیراپه   نیراپه ناونع : : ناونع 1191 19
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یراس هر )  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ هیال 500  هداس 16  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094778000081 زاین :  هرامش 

یراس ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمرگ هیال 500  هداس 16  زاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  4,400 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا   IRC دک ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 
دشاب یم  ههام  تخادرپ 6  طیارش 

4817718743 یتسپ :  دک  یراس ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یزار  یراس خ  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361700-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361700-011 :: 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

یمرگ یمرگ   500500 هیال   هیال   1616 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 120120
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدکناریا  (/ ولیک 250) هتسب 500 دادعت هب  ییولیک  مین  لیرتساریغزاگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000567 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان   g 500 یکیتسالپ هسیک   10x10 cm داعبا لیرتسا 16 ال  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هسیک 500 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  IRC روتکاف و شیپ  - تسا ههام  هیسن و 6 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 2000  هبعج   6x8 cm زیاس یذغاک  تکویژنآ  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000847 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 2000  هبعج   6x8 cm زیاس یذغاک  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 10,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  زا  زکرم  دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا دنربو 

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

تسا تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا (/(/ ولیک ولیک 250250 )) هتسب هتسب 500500 دادعت دادعت هبهب   ییولیک   ییولیک مین   مین لیرتساریغزاگ   لیرتساریغزاگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

سراپ سراپ بطبط   انبم   انبم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   MEDIXMEDIX یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   20002000 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   66 x8 cmx8 cm  زیاس زیاس یذغاک   یذغاک تکویژنآ   تکویژنآ بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090777000048 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رازبا هدنزاس  عجرم  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   cm 26/5 زیاس یدپوترا  یحارج  یکشزپ  یکشزپ  شکچ  الاک :  مان 

دک 22-200-33 لادم  سراپ  یحارج 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخ  تخادرپ  دعب  زور  یس  الاک  لیوحت  دعب  لوپ  هدش  هتشون  زاین  یلک  حرش  رد  اقیقد  تساوخرد  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپدشابیم 

5619911368 یتسپ :  دک  هیاپ ،  مولع  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505182-045  ، 33514023-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514023-045 :: 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

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 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا یدپوترا یحارج   یحارج یکشزپ   یکشزپ یکشزپ   یکشزپ شکچ   شکچ ناونع : : ناونع 123123

یحارج یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 124124
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یحارج شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000573 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 7 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 7/5 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 2,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 8 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 6 زیاس سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 200 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 6/5 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هفرص تهج  دریگیم  تروص  لاور  قبط  تخادرپو  تسا  هدنشورف  اب  تیفیک  مدع  تروص  رد  یلامتحا  یعوجرم  ناتسرامیب و  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش رکذ  امتح  تکرش  تفایرد  طیارش  تخادرپ  طیارش  لوبق  مدع  تروص  رد  نینچمه  دشابدنرب و  رکذ  اب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تقو  ییوج 

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

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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب   16G یدیرو ینایرش و  یالوتسیف  نزوس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000131 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دک دمراف  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1   g 16 زیاس ظفاحم  یاراد  یدیرو  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

4218342
ددع 800 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دک دمراف  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   g 16 زیاس یکشزپ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

4218302
ددع 800 دادعت : 

1401/10/17 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

1616 GG یدیرو   یدیرو وو   ینایرش   ینایرش یالوتسیف   یالوتسیف نزوس   نزوس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 125125
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف.تسویپ لیافددع  3 قبط (surgicon) نوکیجرسدنرب ساساربرازبازاین  دروم  رازبا  یاهدک  دادعت و   . تسا هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ههام باسح 4  هیوست.ددرگ  یرازگ  رابو  لیمکت  تسویپ 

1101090979000473 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنهس تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICON هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 20 زیاس دک 1853  یکشزپ  روتکارتر  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت.دشاب و یم  ددع  دادعت 90  هب  اعمج  تسویپ  لیاف  ددع  قبط 3  دنرب surgicon و  ساسا  رب  زاین  دروم  رازبا  یاهدک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یزاس  لداعم  امتح  رگید  دنرب  زا  تمیق  داهنشیپ  تروصرد.تسیمازلا  یرازگراب  گرب و  هس  ره  یاضما  ورهم 

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

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

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف.تسویپ لیاف.تسویپ لیافددع   لیافددع 33 قبط قبط (( surgiconsurgicon)) نوکیجرسدنرب نوکیجرسدنرب ساساربرازبازاین   ساساربرازبازاین دروم   دروم رازبا   رازبا یاهدک   یاهدک وو   دادعت   دادعت  . . تسا تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
.ههام .ههام   44 باسح   باسح هیوست.ددرگ   هیوست.ددرگ یرازگ   یرازگ رابو   رابو لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ

126126
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  هتشر  یددع 720  هبعج 12  دنار 60  نزوس 20  نیلورپ 4/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001090 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مان یددع  ییاوقم 36  هبعج   20S15AU دک زیاس 90-20-4/0  هنزوس  ود  بذج  لباق  ریغ  نلیپورپ  یلپ  یا  هتشر  کت  یحارج  لیرتسا  نزوس  خن و  الاک :  مان 

بلق نارگنامرد  هناگی  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   PETERS SURGICAL هدنزاس عجرم  نیلورک  یتراجت 
هبعج 60 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  هتشر  یددع 720  هبعج 12  دنار 60  نزوس 20  نیلورپ 4/0 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط هتشر   هتشر   720720 یددع   یددع   1212 هبعج   هبعج   6060 دنار   دنار   2 020 نزوس   نزوس   4/04/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 127127
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قباطم   5F زیاس لایدار  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000377 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
CMD CURATIA MEDICAL DEVICES UG هدنزاس عجرم   URSA یتراجت مان   TIG لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   5F زیاس لایدار  رتتاک  الاک :  مان 

رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
هبعج 1,200 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم زاین  قباطم   5F زیاس لایدار  رتتاک   :: 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

نارهت بلق  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 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالودم زاس  نژیسکا  صوصخم  پمپ  رتسوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001454 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ششوک یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ششوک  یتعنص  هدنزاس  عجرم   Koushesh002Fr لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  رتسوب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تساوخرد  دروم  زاین  یلک  حرش  تسا -  هباشم  دک  ناریا  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: 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

زکرم زکرم زاین   زاین قباطم   قباطم   55 FF  زیاس زیاس لایدار   لایدار رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 128128

رالودم رالودم زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا صوصخم   صوصخم پمپ   پمپ رتسوب   رتسوب ناونع : : ناونع 129129
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تامازلا  قبط  ددع  یددع 108  هبعج 36  دنار 3  نزوس 17  نیلورپ 4/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001089 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 13-5/0 یحارج دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  یددع 108  هبعج 36  دنار 3  نزوس 17  نیلورپ 4/0 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - 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

زاوها نینموملاریما  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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم رد 6  لیوحت   - نت  30 درادناتسا عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000989 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  عیام 99/5 نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 30 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب رظان  سانشراک  دات  هبو  درادناتسادات  یاراد  دیاب  یلیوحت  عیام  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هلحرم   6 رد لیوحتو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

دیرخ دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط ددع   ددع   108108 یددع   یددع   3636 هبعج   هبعج دنار  33   دنار نزوس  1717   نزوس   4/04/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 130130

هلحرم هلحرم   66 ردرد   لیوحت   لیوحت  - - نتنت   3030 درادناتسا درادناتسا عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 131131
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دمحاریوب ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل 22( اسیتام ) وکیوآ یکشزپنادند  والکوتا  // ددع انیس 2 رخف  هروبات  // هاگتسد انیسرخف 2 یکشزپنادند  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
// هاگتسد هتینوی 2 ود  نغور  نودب  روسرپمک  // هاگتسد 2

1101030054000164 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

امزآ ناید  شوواک  هدننک  هضرع  عجرم  شوواک  یتراجت  مان   AB-18 لدم  Lit 18 تیفرظ  B سالک یقفا  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  تنواعم  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  /// ههام هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591667449 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تشادهب  زکرم  ینرق  دیهش  نابایخ  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336583-074  ، 33336579-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336535-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط   ECG هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000982 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یتسیز  هیارآ  هدننک  هضرع  عجرم   PC-ECG Electrocardiograph System یتراجت مان   PC-ECG لدم یکشزپ  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  هلاسکی  تخادرپزاب  غلبم   :: 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

یرتیل یرتیل 2222 (( اسیتام اسیتام )) وکیوآ وکیوآ یکشزپنادند   یکشزپنادند والکوتا   والکوتا //// ددع ددع 22 انیس   انیس رخف   رخف هروبات   هروبات //// هاگتسد هاگتسد 22 انیسرخف   انیسرخف یکشزپنادند   یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع
//// هاگتسد هاگتسد 22 هتینوی   هتینوی ودود   نغور   نغور نودب   نودب روسرپمک   روسرپمک //// هاگتسد هاگتسد 22

132132

تسویپ تسویپ گرب   گرب قبط   قبط   ECGECG هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 133133
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  هتشر  یددع 600  هتسب 12  دنار 50  نزوس 25  دنابیتا 3/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001087 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  دنابیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  هتشر  یددع 600  هتسب 12  دنار 50  نزوس 25  دنابیتا 3/0 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - 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

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  سناژروا  دراکنارب  ددع   27 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000238 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   S4100 لدم سناژروا  راکنارب  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط هتشر   هتشر   600600 یددع   یددع   1212 هتسب   هتسب   5050 دنار   دنار   2525 نزوس   نزوس   3/03/0 دنابیتا   دنابیتا ناونع : : ناونع 134134

سناژروا سناژروا دراکنارب   دراکنارب ددع   ددع   2727 ناونع : : ناونع 135135
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003022 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
درز تکویژنآ  - 

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

1401/10/20 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

درز درز تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 136136
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.نیج  دادعت 300  اپوس  - ردنب بط  ماردپ  لدیندنار 37  رفص  کیمورک 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101030092000904 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC21030F4 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 300 دادعت : 

1401/10/25 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  هامکی  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

دات دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.نیج   تکرش.نیج   300300 دادعت   دادعت اپوس   اپوس -- ردنب ردنب بطبط   ماردپ   ماردپ لدیندنار  3737   لدیندنار رفص   رفص   22 کیمورک   کیمورک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نیج دادعت 120  دنار  رفص  نولیان 2  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اپوس  - ردنب بط  ماردپ  .نیج  دادعت 60  تک  رفص   4 نولیان -2

1101030092000905 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL22040F4 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 180 دادعت : 

1401/10/25 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  هامکی  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

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اهیرامیب )  ) دحاو تهج  AD گنرس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000125 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 0/5 تیفرظ  AD بیرخت دوخ  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه تشادهب ) زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ  .دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یدقن  تخادرپ.دشابیم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  تبث.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

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

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

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  - - ردنب ردنب بطبط   ماردپ   ماردپ .نیج   .نیج   6060 دادعت   دادعت تکتک   رفص   رفص   44 نولیان نولیان -- 22 .نیج   .نیج   12 0120 دادعت   دادعت دنار   دنار رفص   رفص   22 نولیان   نولیان -- 11 ناونع : : ناونع 138138

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نامرک   نامرک ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم اهیرامیب ) ) اهیرامیب  ) ) دحاو دحاو تهج   تهج ADAD  گنرس گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  هنیاعم  تخت  ددع   23 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000237 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   M 90 لدم سناژروا  دربراک  هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: 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

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا  دیرخ (  تساوخرد  ینف  تاصخشم  قباطم  تاقیرزت  تخت  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000236 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   M 90 لدم سناژروا  دربراک  هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: 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

سناژروا سناژروا دربراک   دربراک هنیاعم   هنیاعم تخت   تخت ناونع : : ناونع 140140

تاقیرزت تاقیرزت تخت   تخت ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی رگراک  یادهش  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ریرح  تکرش  یدیلوت  لینیو  سکتال و  شکتسد  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090634000105 زاین :  هرامش 

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شکتسد هدننک  هضرع  عجرم   OP PERFECT PREMIUM FINISHING یتراجت مان  یددع  هبعج 50   M زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح 
هبعج 300 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یتراجت  مان  یددع  یطوق 10   L زیاس سکتال  یبط  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

یطوق 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  " یددع هتسب 100   " شرامش دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  نتشاد 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هیارک 
تسا یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250060-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: 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

ناریا ناریا ریرح   ریرح تکرش   تکرش یدیلوت   یدیلوت لینیو   لینیو وو   سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 142142
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مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  زتنس  ویدراکیرپ  تس 

1101092170000191 زاین :  هرامش 
مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

PERICARDIO CENTESIS یتراجت مان   PREVAC PERICARDIO CENTESIS لدم  6F زیاس یکشزپ  دربراک  بلق  یصصخت  زتنس  ویدراکیرپ  تیک  الاک :  مان 
رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MERIT MEDICAL SYSTEM INC هدنزاس عجرم 

تس 14 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  زتنس  ویدراکیرپ  تس 

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: 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

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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زتنس   زتنس ویدراکیرپ   ویدراکیرپ تستس   دشابیم   دشابیم هناماس   هناماس یراذگراب   یراذگراب یارب   یارب افرص   افرص ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 143143

لدس لدس وو   یکیناکم   یکیناکم هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع 144144
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لدس یکیناکم و  هچیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000817 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   REGENT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   23AGN-751 لدم زیاس 23  تروئآ  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MECJ-502 27 لدم زیاس 27  لارتیم  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MECJ-502 29 لدم زیاس 29  لارتیم  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MECJ-502 31 لدم زیاس 31  لارتیم  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MECJ-502 33 لدم زیاس 33  لارتیم  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   RIGID SADDLE یتراجت مان   mm 28 زیاس  RSAR-28 لدم یعونصم  بلق  لارتیم  هچیرد  میمرت  گنیر  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  اب  رادیرخ  رابنا  ات  هدننک  نیمات  زا  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه 

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 200  ره  کچوک  گرزب و  زیاس  ینیب  یوریا  زمرق و  زبس و  ، دیفس ، درز  ، یتروص یناهد  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000478000115 زاین :  هرامش 

ریبکریما ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
رایس ینامرد  زکارم  تامدخ  یسفنت  یراجم  یناهد  هلول  الاک :  مان 

ددع 1,600 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایو  IRC دک نودب  الاک  هئارا   . یرابجا روتکاف  رد   IRC دکو یمازلا   IMED تیاس ردالاک  تکرش و  هدنشورف .  اب  لاسرا  هنیزه  ههام .  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن لوبق  دروم  یطورش  طرش و  چیه  دشابیمالاک و  هئارا  هب  طونم  تمیق  هئارا  هدنشورف / اب  بقاوع  تسردان ، 

3819693181 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  ناتسرامیب  یدهلا  ملع  یادتبا  مرخ  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33135075-086  ، 33135775-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120209-086 :: 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

ینیب ینیب یوریا   یوریا وو   زمرق   زمرق وو   زبس   زبس ،، دیفس دیفس ،، درز درز  ، ، یتروص یتروص یناهد   یناهد یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 145145
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 100 دادعت هب  راد  هرقن  نمورتآ 10*10 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000904 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ROOSIN یتراجت مان   g 120 یددع لیرتسا 1  هتسب   2x30 cm تانیژلآ میسلک  یکشزپ  نامسناپ  الاک :  مان 

ROOSIN MEDICAL CO. LTD هدنزاس عجرم  رجت 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

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

ددع ددع 100100 دادعت دادعت هبهب   راد   راد هرقن   هرقن 1010 ** 1010 نمورتآ   نمورتآ نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 214 ھحفص 109 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h493nfhbwy2bd?user=73474&ntc=6095930
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6095930?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزبراردا هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000268 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

لاسگرزبراردا لاسگرزبراردا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزبروتالیتنو تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000267 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

لاسگرزبروتالیتنو لاسگرزبروتالیتنو تستس   ناونع : : ناونع 148148

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

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

زا 214 ھحفص 111 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qasp8jf6qcyxz?user=73474&ntc=6095945
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6095945?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیگ بصن  یارب  ینغور -  نشکناک 1/2 -  اب  یلصا  اکیو  دنرب  کچوک  - رطق  تشپ -  زا  هوزر  راب -  جنر 25-0  اب  جنس  راشف  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 4  هب  یناشنشتآ -  نیشام 
1101001395000095 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیمرآ داورپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم   SHAOXING یتراجت مان   A12 لدم جنس  راشف  یزلف  جیگ  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  زاریش  لیوحت  لحم  تسیمازلا .  روتکافشیپ  دنهدداهنشیپ .  هئارا  یداصتقا  دک  یاراد  ناگدننک  نیمات  افرص  یراک -  زور  هیوست 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم  سراف  هقطنم 

9816153359 یتسپ :  دک  تراهم ،  نابایخ  سراف - جیلخ  هارگرزب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294423-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294423-054 :: 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

جنس جنس راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : : : ناونع 149149
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یناریا  هقاط  دادعت 100 یرتم  ضرع 1/5 یناتسرامیب  یا  هفالم  یرتم  هقاط 40 ناهاپس  تفاب  نیرآ  دیفس  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض  درادناتسا 

1101091936000642 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

راهبلگ یجاسن  هدنزاس  عجرم  راهبلگ  یتراجت  مان  هقاط  یدنب  هتسب  عون   m 40 رادقم  m 1/5 ضرع دیفس  گنر  نورتت  سنج  رادمرآ  یناتسرامیب  هچراپ  الاک :  مان 
هداز عیفش  هلادبع  هدننک  هضرع  عجرم 

هقاط 100 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا یتخادرپو 4 هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . 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

نورتت نورتت سنج   سنج رادمرآ   رادمرآ یناتسرامیب   یناتسرامیب هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 150150
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیل تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000269 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

دیل دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 151151
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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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد طخ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001056 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  KENDALL یتراجت مان  یددع  نتراک 1400  یدنب  هتسب  عون  دک 7089   2x2 in داعبا یکشزپ  دربراک   excilon amd sponges نامسناپ زاگ  الاک :  مان 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راد  طخ  زاگ  ولیک  1000

زکرمرابنا برد  لیوحت 
دشابزکرمداتدرومالاک

هام 6 یلا 4 دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

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

راد راد طخطخ   زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 214 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b6u8uggx67e5e?user=73474&ntc=6096005
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096005?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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلومعمزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001057 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   KENDALL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  یدنب  هتسب  عون  دک 7667   4x10 in داعبا یکشزپ  دربراک   telfa amd نامسناپ زاگ  الاک :  مان 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت 
نتراک 3,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلومعم زاگولیک  3000
زکرمرابنا برد  لیوحت 

دشابزکرمداتدرومالاک
هام 6 یلا 4 دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

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

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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلومعمزاگ یلومعمزاگ ناونع : : ناونع 153153

نزوس نزوس وو   نلورپ   نلورپ خنخن   ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نزوس نلورپ و  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000816 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نلورپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 540 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نلورپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 360 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نلورپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 360 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   SPS یتراجت مان  یددع  هبعج 24   P41202D-90 لدم یحارج  نلورپ  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 108 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   SPS یتراجت مان  یددع  هبعج 24   P31252D-90 لدم یحارج  نلورپ  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 72 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   SPS یتراجت مان  یددع  هبعج 24   P41252D-90 لدم یحارج  نلورپ  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 72 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یلخاد  دیلوت  امتح  سنج 

تسا هباشم  دک  ناریا 

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب   CPR ایحا تخت  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000235 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MC 1100 لدم سناژروا  دربراک   CPR تخت الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: 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

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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 200 دادعت هب  لسع 5*5 تانیژلآ  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000905 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم   ADVANCIS یتراجت مان  یقرو  ییاوقم 5  هبعج   10x10 cm زیاس یکشزپ  تانیژلآ  یواح  یا  هکبش  لسع  هب  هتشغآ  نامسناپ  الاک :  مان 

نارواخ لایناد 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .و  ههام  تخادرپو 6 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و 

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

CPRCPR ایحا   ایحا تخت   تخت ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 155155

55 ** 55 لسع   لسع تانیژلآ   تانیژلآ نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناتسا  یاهنادنز  نامرد  تشادهب و  هناخوراد  زاین  دروم  یاهوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003482000226 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامقل تکرش  زا  نیلیس  ینپ  یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 25  هبعج   U 1200000 زد لایو  نیتازنب   G نیلیس ینپ  الاک :  مان 

هبعج 80 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نامقل تکرش  زا  نیلیس  ینپ  یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 25  هبعج   U 800000 زد لایو  نیئاکورپ   G نیلیس ینپ  الاک :  مان 
هبعج 80 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نامقل تکرش  زا  نیلیس  ینپ  یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 25  هبعج   U 600000 + 300000 زد 300000 + لایو  نیلیس 6.3.3  ینپ  الاک :  مان 

هبعج 120 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجنز لکلا  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  لکامک  یتراجت  مان   ml 120 راد یرپسا  تپ  یرطب  هوهق  سناسا  یواح  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 1,500 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 2,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  میکح  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  میکح 2  - نیدیرپ یب  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 10  ییاوقم 10  هبعج   mg 2 زد راد  طخ  صرق  نیدیرپیب  الاک :  مان 
یناسنا یوراد  عون  میکح  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

شخپوراد یددع  ییاوقم 10  هبعج   mg/ml 0/5 زد لوپمآ  یمشچ  ریغ  تافلوس  نیپورتآ  الاک :  مان 
هبعج 60 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نومروه ناریا  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  یدنب  هتسب  عون   mg 5 زد صرق  نولوزیندرپ  الاک :  مان 

هبعج 120 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

وراد ریاد  هدننک  هضرع  عجرم  ریاد   500 میدس تاورپلاو  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 500 زد دتوک  کیرتنآ  صرق  تاورپلاو  میدس  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
شخپوراد ییاوقم  هبعج  دصرد  زد 0/1 یمشچ  هرطق  نوزاتماتب  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  الاک  هیهت  اب  ندوب  طبترم  رب  ینبم  یقیقح  صاخشا  بسک  زاوج  ای  یقوقح  تیصخش  تیلاعف  هزوح  دنب  همانساسا  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814877431 یتسپ :  دک  یدیعس ،  هلا  تیا  عطاقت  یرافغ  هلا  تیآ  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34055580-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34055646-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

UU  12 000001200000 زدزد   لایو   لایو نیتازنب   نیتازنب   GG نیلیس نیلیس ینپ   ینپ ناونع : : ناونع 157157
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعیرش رتکد  ناتسرامیب  تهج  دشاب  دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   IRC دک یاراد  ددع  مخز 2100  یوش  تسش و  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک

1101093634000310 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ذغاک  نولیان و  هتسب   ISW لدم یکشزپ  مخز  یوشتسش  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  دشاب  دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   IRC دک یاراد  ددع  مخز 2100  یوش  تسش و  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - تخادرپ 3  ناگیار -

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعیرش یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج دشاب   دشاب دوجوم   دوجوم تازیهجت   تازیهجت لکلک   هرادا   هرادا تیاس   تیاس ردرد     IRCIRC  دکدک یاراد   یاراد ددع   ددع   2 1002 100 مخز   مخز یوش   یوش وو   تسش   تسش تستس   ناونع : : ناونع
جرک جرک
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  2500  ) ملیف 43*35 ددع ، )  4500  ) ملیف 30*25 ددع ، )  10000  ) ملیف 25*20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم   carestream دنرب ناتسرامیب  رد  هدافتسا  دروم  یژولویدار  هاگتسد 

1101092570000064 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   MEDICAL IMAGING FILMS DRY یتراجت مان  یددع  دحاو 1  رد  دادعت  هتسب   DVE 20x25 لدم یژولویدار  لاتیجید  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   MEDICAL IMAGING FILMS DRY یتراجت مان  یددع  دحاو 1  رد  دادعت  هتسب   DVE 35x43 لدم یژولویدار  لاتیجید  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 2,500 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   MEDICAL IMAGING FILMS DRY یتراجت مان  یددع  دحاو 1  رد  دادعت  هتسب   DVE 25x30 لدم یژولویدار  لاتیجید  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 4,500 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد یناوخمه  ناتسرامیب  یاه  هاگتسد  اب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  لوصحم.دشاب  لماک  تسیاب  یم   IMED کرادم.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  رادرب  هرهب  دحاو  سانشراک  طسوت  الاک  دات  مدع  ای  یتساوخرد  طیارش  تیاعر  مدع  تروصرد.دشاب 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: 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

ردرد هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد ددع ) ) ددع   25002500  ) ) 3535 ** ملیف  4343 ملیف ددع ، ) ، ) ددع   45004500  ) ) 2525 ** 3030 ملیف   ملیف ددع ، ) ، ) ددع   1000010000  ) ) 2020 ** 2525 ملیف   ملیف ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم     carestreamcarestream  دنرب دنرب ناتسرامیب   ناتسرامیب
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نارهت ناتسرهش  یتسیزهب   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز زا  شورفزا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  اهالاک  هیلک  - تسویپ تسیل  قبط  فلتخم  یاهزیاس  ردرچلیو  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  - لیوحت

1101003351000034 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسرهش  یتسیزهب  هدننک :  رازگرب 

زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  زیهجت  اتکی  یتراجت  مان   CP لدم لاعف  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
یدمحا دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   HAMGAM GROUP هدنزاس عجرم   CP لدم لاعف  رچلیو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ماگمه ناوت  هدنزاس  عجرم  یدپوترا  لدم  درادناتسا  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ماگمه ناوت  هدنزاس  عجرم  لدم 681  تلاوت  مامح و  هراک  رچلیو 3  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ایسآ یادرف  نارسفم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایسآ  یادرف  نارسفم  هدنزاس  عجرم   MFASIA یتراجت مان  لدم 1812  یدراکنارب  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث هرامش  - هدوزفا شزرا  تایلام  یهاوگ  - یمسر همانزور  - تارغت یهگآ  - سیسات یهگآ  - تیلاعف هناورپ  - تکرش همانساسا  زاین  دروم  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش باسح  هرامش  - هناماس نیع  روتکاف  هناماس  ییاهن  تبث  زا  دعب  - روتکاف شیپ  هئارا  - یداصتقادک - تکرش

1148964931 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسرهش  یتسیزهب  یشخبناوت -  هدکشناد  بنج  ناریمش -  چیپ  بالقنا -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77510017-021  ، 77510065-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77510066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرچلیو   ردرچلیو عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  یددع 360  هبعح 36  دنار  نزوس 8  نیلورپ 7/0 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001092 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 10-6/0 بلق یحارج  دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  یددع 360  هبعح 36  دنار  نزوس 8  نیلورپ 7/0

یمازلا  UID و IRC دک زوجم IMED و   - 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط ددع   ددع   360360 یددع   یددع   3636 هبعح   هبعح دنار   دنار   88 نزوس   نزوس 7/07/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 16 116 1
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ناجنسفر یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  سالگ 4 ربیاف  ناملا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093249000150 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینارون خرات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MOBOTIX یتراجت مان   MX-D140I-SEC لدم  Network Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ینارون خرات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MOBOTIX یتراجت مان   MX-D24M-SEC-D43 لدم  Network Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ددع  سالگ 4 ربیاف  ناملا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع سالگ  44 سالگ ربیاف   ربیاف ناملا   ناملا ناونع : : ناونع 162162
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000580 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان   17/5x9/5 cm زیاس رادشک  راد و  دنب  یحارج  کسام  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  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

نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج یکشزپنادند  سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000254 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نادند ارآ  هم  نیبروت  شخر  هدننک  هضرع  عجرم  نیبروت  شخر  یتراجت  مان   RT لدم یکشزپنادند  یحارج  راوتاربال  سیپدنه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 163163

یحارج یحارج یکشزپنادند   یکشزپنادند سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 164164
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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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اب  هدامآ  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000194 زاین :  هرامش 

تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVAFIX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 25  هبعج   10x25 cm زیاس یکشزپ  هدامآ  نامسناپ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبطرامیب  یرتسب  تخت  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000182 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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 50 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت - دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  اقیقد  لوصحم  - تسا تیولوارد  یناریا  سنج  - تسا یمازلاراد  خیراتدمیآ  - دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب لحمرد 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تایئزج   تایئزج اباب   هدامآ   هدامآ نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 165165

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبطرامیب   قبطرامیب یرتسب   یرتسب تخت   تخت کشت   کشت ناونع : : ناونع 166166
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زیرهم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  هاگتسد  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ 

1101030736000030 زاین :  هرامش 
زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت راسرف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FME یتراجت مان  لدم 300  یناتسرامیب  یزکرم  مویکو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  ههام  هس  تخادرپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد تاصخشم  هارمه  هب  ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  امتح 

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

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

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد تاصخشم   تاصخشم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ
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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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  تساوخ  رد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  حلاصم - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002377 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SYNIMED هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   g 20 ییاوقم هبعج  یدنب  هتسب  عون  دک 730091  تارقف  نوتس  یحارج  یتسالپوفیاک  نامیس  الاک :  مان 

نایناریا نامرد  ریصن  هدننک  هضرع 
هبعج 50,150 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  تساوخ  رد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  حلاصم -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177087-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

تارقف تارقف نوتس   نوتس یحارج   یحارج یتسالپوفیاک   یتسالپوفیاک نامیس   نامیس ناونع : : ناونع 168168
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار الاک  لک  تمیق  افطل.دامرف  هجوت  لیذ  تاحیضوت  هب  افطل.دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراکزور هیوست.دامرف 45  ظاحل 

1101030708000572 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  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 : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمودشابیمزایندروم هدشرکذ  تاصخشم  قبطالاک.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دوش  هداد  تمیقزاین  یلک  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد.دشابیم  یمازلا  تسویپروتکاف  شیپ  هئارا.دوبدهاوخنداتدروم 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

ارار الاک   الاک لکلک   تمیق   تمیق افطل.دامرف   افطل.دامرف هجوت   هجوت لیذ   لیذ تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   افطل.دشابیم   افطل.دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد لیاف.دشابیم   لیاف.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یراکزور یراکزور   4545 هیوست.دامرف   هیوست.دامرف ظاحل   ظاحل
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.نیج  دادعت 300  اپوس  - ردنب بط  ماردپ  کرام  لدین 37  دنار  رفص  کیمورک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات 

1101030092000903 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC21030F4 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 300 دادعت : 

1401/10/25 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  هامکی  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

دروم دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.نیج   تکرش.نیج   300300 دادعت   دادعت اپوس   اپوس -- ردنب ردنب بطبط   ماردپ   ماردپ کرام   کرام لدین  3737   لدین دنار   دنار رفص   رفص کیمورک   کیمورک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا دات   دات
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  گنر ) دیفس  نژیسکا ( لوسپک  یزلف  کهالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101092977000126 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسغاب لامک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JIANGSU FOLEE یتراجت مان   Y004-2 لدم  Lit 2 تیفرظ یکشزپ  نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982066-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: 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

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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اب  هداس  زاگ 16 ال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000195 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان   g 500 یکیتسالپ هسیک   10x10 cm داعبا لیرتسا 16 ال  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هسیک 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط گنر ) ) گنر دیفس   دیفس )) نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک یزلف   یزلف کهالک   کهالک ناونع : : ناونع 171171

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تایئزج   تایئزج اباب   هداس   هداس الال     1616 زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 172172
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرزت لباق  یرتیل  مین  دصرد  دیارلک 9 ./ میدس  مرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003366000203 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرزت لباق  یرتیل  مین  دصرد  دیارلک 9 ./ میدس  مرس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  900 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت نامز  زا  هام  لقادح 6  : اضقنا خیرات  - لاس نایاپ  رثکادح  : هیوست هوحن  (- مود قاتشم  ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  لیوحت : لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: 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

ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  دم  یا  همان  یاراد  یناریا  یکشزپ  تازیهجت  ملق  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094050000010 زاین :  هرامش 

ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زربلا کینورتکلا  اموس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   STR101-P لدم یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات موزل  هناماس و  رد  هدننک  نیمات  طسوت  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  ندومن  رهم   . نالیگ ناتسا  هزوح  رد  ناگدننک  نیمات   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IMED یکشزپ تازیهجت  هناماس  مان  تبث  یاراد  مالقا  یمامت  امازلا  هدننک و  تساوخرد  یکشزپ  تازیهجتدحاو  طسوت  هدش  یرادیرخ  مالقا 

4413463151 یتسپ :  دک   ، 11 هچوک  - یتشهب دیهش  نابایخ   - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42233437-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235506-013 :: 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

قیرزت قیرزت لباق   لباق یرتیل   یرتیل مین   مین دصرد   دصرد /. /. 99 دیارلک   دیارلک میدس   میدس مرس   مرس ناونع : : ناونع 173173

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دمدم   یایا   همان   همان یاراد   یاراد یناریا   یناریا یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هجوت  امتح  تاحیضوت  تمسق  هب.دمیآ  وضع  تکرشددع  4000 دادعتاپوسدنرب طقف  2000cc لاسگرزب گب  نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514137 دشاب یم  هباشمدکناریا  ههام  3 تخادرپ

1101000257003317 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب   cc 2000 تیفرظ یکشزپ  لاسگرزب  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا

ددع 4,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ.ددرگ  تبث  IRC دک روتکافرد  ودشاب  تلاصا  بسچرب  یارادالاک.ددرگ  یراذگ  تمیقاپوسدنرب  طقف   2000cc لاسگرزب گب  نیروی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  3 تخادرپ.دشاب یم  هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابناات  لمح  هنیزه.ددرگدیق  هناماسرددنرب.ددرگ  تسویپامتح 

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب گبگب   نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 175175
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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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرق رون  لباترپ  یمشچ  لخاد  رزیل  ودنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259001207 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALCON هدنزاس عجرم  لدم 8065990713  رمیازگا  یکشزپ  مشچ  رزیل  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  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

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زمرق زمرق رون   رون لباترپ   لباترپ یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد رزیل   رزیل ودنا   ودنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 176176
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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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000780 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/15 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

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 177177
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000627 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناوج نایتابن  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  لاتند  سراپ  یتراجت  مان   K24-2001 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  ددرگ  لیمکت  تسویپ )  ) اهب مالعتسا  مرف  امتح  دوش و  هداد  تمیق  رهپس  لدم  لاتند و  سراپ  کرام  یکشزپنادند  تینوی  طقف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 
.دیهدن تمیق  هباشم  یالاک  ناونع  چیه  هب 

رابنا دیسر  زا  سپ  هیوست 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88832642-021  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 178178
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  ناتسرامیب  رابنا  ات  راب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  هارمه  هب  تفج  یرگراک 100 شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام 3

1101004543000594 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

رهش گسا  هدوتس  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  طسوتم  زیاس   N1 لدم یکیتسالپ  یخن  یرگراک  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 100 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام هیوست 3 دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  ناتسرامیب  رابنا  ات  راب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  هارمه  هب  تفج  یرگراک 100 شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37229050-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: 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

هام هام هیوست  33 هیوست دشاب   دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا اتات   راب   راب لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هارمه   هارمه هبهب   تفج   تفج 100100 یرگراک   یرگراک شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 179179
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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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اب  ردوپ  نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000196 زاین :  هرامش 

تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت تمالس  یبط  هدننک  هضرع  عجرم   TANSINLAIN هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   medium زیاس یکشزپ  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تایئزج   تایئزج اباب   ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 180180
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000270 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 181181
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دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس یچگ 15  ریز  یچگ و  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030696000053 زاین :  هرامش 

دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
B.P.I دنابولس یتراجت  مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   15x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 250 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 
ناریا

هتسب 450 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  اب  راب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  لاسرا  نودب  .دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ  دوش .  هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یلخاد 280  نفلت 03535250093  هرامش  اب  .دشاب  یم  یدقن  ریغ  تخادرپ  دشاب 

8917615469 یتسپ :  دک  دزی ،  بارحم  یادهش  ناتسرامیب  یدبا -  دیهش  نابایخ  ملعم -  نادیم  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3520093-035  ، 35250093-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256555-035 :: 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

یتناس یتناس   1515 یچگ   یچگ ریز   ریز وو   یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 182182
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ریالم رهم  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093051000257 زاین :  هرامش 

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

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33351041-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000781 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
( یناریا ) زیلاید تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تس  3,600 دادعت : 

1401/10/15 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

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 183183

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رواگنک 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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فاک نودب  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000214 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 2/5  یسفنت  هار  یارقرب  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 3  یسفنت  هار  یارقرب  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 3/5  یسفنت  هار  یارقرب  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ذغاک 1  ملیف و  هتسب  زیاس 4  یسفنت  هار  یارقرب  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هوکداوس انیس 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب روکذم  هناماس  رد  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  تکرش   . دشاب تلاصا  بسچ  رب  دک IRC و  یاراد  الاک   . دشاب  IMED رد تبث  تکرشو  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئازخ 09183386901 سامت  هرامش   . ددرگ یراذگراب  هناماس  ردو  همیمض  روتکاف  شیپ  .

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48227131-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: 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

فاک فاک نودب   نودب هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 185185

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

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

زا 214 ھحفص 142 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t92tkwhj3psr3?user=73474&ntc=6096209
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096209?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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمسق هب  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا.دشابدمیآوضع  تکرش.یتسویپ  کرادماب  قباطم  فاک  نودب  رادفاک و  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ههام 05831514137 3 تخادرپ.ددرگ هجوت  امتح  تاحیضوت 

1101000257003313 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ.ددرگ  تبث  IRC دک روتکافرد  ودشاب  تلاصا  بسچرب  یارادالاک.یتسویپ  کرادماب  قباطم  فاک  نودب  رادفاک و  هشارت  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  3 تخادرپ.دشاب یم  هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابناات  لمح  هنیزه.ددرگ  تبث  لک  تمیق.ددرگدیق  هناماسرددنرب.ددرگ  تسویپامتح 

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فاک فاک نودب   نودب وو   رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 186186

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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یتسویپ  تسیل  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تاو و ...  پمال 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003314 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وسیآ  رتسگ  نارون  هدنزاس  عجرم  وکینود  یتراجت  مان   D-TF40W لدم  W 40 ناوت یباتفآ  یا  هناوتسا   LED پمال الاک :  مان 

وسیآ رتسگ  نارون  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هداد  تدوع  هباشم  ای  بوغرمان  سانجا  - هام کی  تخادرپ  ینف  دحاو  دات  زا  دعب  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  ات  هنیزه  هنوگ  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تیولا  رد  یموب  - دوش

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

36425570-058  ، 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

تسا تسا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل کالم   کالم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   وو ...  ...  تاو   تاو   4040 پمال   پمال ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جع ) مئاق ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000292 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

ینامرد زکرم  1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000779 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 50 مادکره کیورفصزیاس  یوریا  - 

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

1401/10/15 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

(( جعجع )) مئاق مئاق ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 188188

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 189189

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپزاب 4  --- هباشم دک  ناریا  --- ددع دادعت 150000  بوغرم  عون  یکشزپنادند  فرصم  رابکی  هنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090979000472 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رادیف زبس  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  رادیف  زبس  ورشیپ  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 50  هتسب   prps10 لدم یکشزپنادند  فرصم  رابکی  هنآ  الاک :  مان 

هتسب 150,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپزاب 4  --- هباشم دک  ناریا  --- ددع دادعت 150000  بوغرم  عون  یکشزپنادند  فرصم  رابکی  هنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  هتشر  یددع 900  هبعج 36  دنار 25  نزوس 13  نیلورپ 6/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001091 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 10-6/0 بلق یحارج  دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 25 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  هتشر  یددع 900  هبعج 36  دنار 25  نزوس 13  نیلورپ 6/0 

تسیمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - 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

بوغرم بوغرم عون   عون یکشزپنادند   یکشزپنادند فرصم   فرصم رابکی   رابکی هنآ   هنآ ناونع : : ناونع 190190

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط هتشر   هتشر   900900 یددع   یددع   3636 هبعج   هبعج   2525 دنار   دنار نزوس  1313   نزوس   6/06/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 191191

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

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

زا 214 ھحفص 146 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/susxt2mbyu3ec?user=73474&ntc=6096243
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096243?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zj4wthr6t99xs?user=73474&ntc=6096255
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6096255?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارلهد 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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات بصن و  زا  سپ  تخادرپ  دشاب .  ربتعم  یتناراگ  یاراد   . . دشاب نکش  هس  لدم AC 708 و  سکیرف  یفارگویدار  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دریگیم ماجنا  یدقن  تروصب  سانشراک 

1101091010000042 زاین :  هرامش 
نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   RX-AC لدم یکشزپنادند  نادند  کت  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هیارک  دشاب .  ربتعم  یتناراگ  یاراد   . ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امازلا   . دشاب نکش  هس  لدم AC 708 و  سکیرف  یفارگویدار  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریگیم ماجنا  یدقن  تروصب  سانشراک  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  هدنشورف . 

6981843665 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یروهمج  نابایخ  نارلهد  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724446-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724446-084 :: 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

رواگنک 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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دات وو   بصن   بصن زازا   سپسپ   تخادرپ   تخادرپ دشاب .  .  دشاب ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  . .  . . دشاب دشاب نکش   نکش هسهس   وو     AC 708AC 708 لدم   لدم سکیرف   سکیرف یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
 . . دریگیم دریگیم ماجنا   ماجنا یدقن   یدقن تروصب   تروصب سانشراک   سانشراک

192192

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 193193

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فلتخم یاهزیاس  رد  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000213 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  هداس  لدم   PVC سنج زیاس 5  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  هداس  لدم   PVC سنج زیاس 1  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یدیلوت ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  هداس  لدم   PVC سنج زیاس 1/5  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ  تازیهجت 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  هداس  لدم   PVC سنج زیاس 2  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یدیلوت ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  هداس  لدم   PVC سنج زیاس 2/5  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ  تازیهجت 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یدیلوت ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  هداس  لدم   PVC سنج زیاس 3/5  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ  تازیهجت 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  هداس  لدم   PVC سنج زیاس 4  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یدیلوت ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  هداس  لدم   PVC سنج زیاس 4/5  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ  تازیهجت 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب روکذم  هناماس  رد  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  تکرش   . دشاب تلاصا  بسچ  رب  دک IRC و  یاراد  الاک   . دشاب  IMED رد تبث  تکرشو  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئازخ 09183386901 سامت  هرامش   . ددرگ یراذگراب  هناماس  ردو  همیمض  روتکاف  شیپ  .

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48227131-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000378 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  یمناش  هدنزاس  عجرم  یمناش  یتراجت  مان   6F زیاس  FEMORAL A.C لدم قورع  بلق و  دربراک  لارومف  یفارگویژنآ  یصیخشت  رتتاک  الاک :  مان 

دور هدنز  نیرز  رهم  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1,300 دادعت : 

1401/10/13 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

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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد دنب  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000581 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BP یتراجت مان   17/5x9/5 cm زیاس رادشک  راد و  دنب  یحارج  کسام  الاک :  مان 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  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

لارومف لارومف یفارگویژنآ   یفارگویژنآ یصیخشت   یصیخشت رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 194194

راد راد دنب   دنب کسام   کسام ناونع : : ناونع 195195
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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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اب  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000193 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوپ نودب  تکفرپ  یپا  دنرب  یحارج 7/5  لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000390 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 20,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

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

هدننک نیمات  اب  اتسرامیب ن  ات  لاسرا  هنیزه  ههام  - تخادرپ 3  دمیا - تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تایئزج   تایئزج اباب   مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 196196

ردوپ ردوپ نودب   نودب تکفرپ   تکفرپ یپا   یپا دنرب   دنرب   7/57/5 یحارج   یحارج لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 197197
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دزی رگراک  یادهش  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یکشزپ  یاهدناب  یدیلوت  یچگ  ریزو  یچگ  دناب  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090634000106 زاین :  هرامش 

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
B.P.I تسک ید  یتراجت  مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   10x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1,440 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

B.P.I تسک ید  یتراجت  مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   15x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 2,560 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 5,760 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  تفج "   " یچگ یاهدناب  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  نتشاد 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هیارک 
تسا یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250060-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: 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

ناریا ناریا یکشزپ   یکشزپ یاهدناب   یاهدناب یدیلوت   یدیلوت یچگ   یچگ ریزو   ریزو یچگ   یچگ دناب   دناب عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 198198
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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 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  یددع  هتسب 12  دنار 20  نزوس 13  نیلورپ 5/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001093 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 13-5/0 یحارج دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  یددع  هتسب 12  دنار 20  نزوس 13  نیلورپ 5/0 

یمازلا  UID و IRC دک زوجم IMED و   - 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

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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اس  یس  یس  گنرس 10 و 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000197 زاین :  هرامش 

تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1300  یدنب  هتسب  عون   ml 5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یددع   یددع   1212 هتسب   هتسب   2 020 دنار   دنار نزوس  1313   نزوس   5/05/0 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 199199

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تایئزج   تایئزج اساس   یسیس   یسیس     55 وو     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 200200
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000271 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 20120 1
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زیربت انیس  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ههام تخادرپ 7  زاب   - هباشم دک  ناریا  اب  - ییولیک مین  هتسب  لداعم 2000  ولیک  رادقم 1000  خن 20 هیال  هداس 16  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هدنشورف هدهع  رب  هیارک   - دمیآ یاراد 

1101030201000215 زاین :  هرامش 
زیربت انیس  ینامرد  یشزوما و  زکرم  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 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک  - دمیآ یاراد   - ههام تخادرپ 7  زاب   - هباشم دک  ناریا  اب  - ییولیک مین  هتسب  لداعم 2000  ولیک  رادقم 1000  خن 20 هیال  هداس 16  نامسناپ  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . هدنشورف هدهع  رب 

5163639889 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  نالارامو  ظفاح  هارراهچ  نیبام  یدازآ  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35498417-041  ، 35412101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35412151-041 :: 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

 - - ههام ههام تخادرپ  77   تخادرپ زاب   زاب  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   -- ییولیک ییولیک مین   مین هتسب   هتسب   2 0002000 لداعم   لداعم ولیک   ولیک   10001000 رادقم   رادقم 2 020 خنخن   هیال   هیال   1616 هداس   هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
 . . هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   هیارک   هیارک  - - دمیآ دمیآ یاراد   یاراد

202202
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتساریغزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000274 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

لیرتساریغزاگ لیرتساریغزاگ ناونع : : ناونع 203203

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  یشوهیب 200  یموطرخ  هلول  تس  ددع و  دادعت 400  hme رتلیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000323 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   MN136 لدم یشوهیب  دربراک   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 1101  لاسگرزب  زیاس  لمع  قاتا  دربراک  تیگوراک  گب  نودب  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تروئآ نارهت 

تس 200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   2 00200 یشوهیب   یشوهیب یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   وو   ددع   ددع   400400 دادعت   دادعت hmehme رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 204204

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ نیو  پلاکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000275 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

یبآ یبآ نیو   نیو پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 205205

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالن دنوسو  یلوفدنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000273 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   5 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

نوتالن نوتالن دنوسو   دنوسو یلوفدنوس   یلوفدنوس ناونع : : ناونع 206206

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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هجوت  امتح  تاحیضوت  تمسق  هب  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا.دشابدمیآوضع  تکرش.نبرک  ساملااحیجرت  یج  لبددنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514137

1101000257003319 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  هتسب   Fr 4/7 زیاس هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  دربراک  درادناتسا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 
ءافش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   cm 28 لوط ءافش  رهوگ  یکشزپ 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  هتسب   Fr 4/8 زیاس هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  دربراک  درادناتسا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 
ءافش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   cm 18 لوط ءافش  رهوگ  یکشزپ 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ.ددرگ  تبث  IRC دک روتکافرد  ودشاب  تلاصا  بسچرب  یارادالاک  .28cm زیاس 4/7و4/8 نبرک ساملااحیجرت  یج  لبددنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  3 تخادرپ.دشاب یم  هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابناات  لمح  هنیزه.ددرگدیق  هناماسرددنرب.ددرگ  تسویپامتح 

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 207207

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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000783 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رالوپ یابده  + متسا لارمف  + رالوپ یاب  پاک  لماش  رالوپ  یاب  تس  - 

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

1401/10/17 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

دزی رگراک  یادهش  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 208208

ردوپ ردوپ نودب   نودب یرج   یرج رسورکیمو   رسورکیمو یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 209209

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ردوپ نودب  یرج  رسورکیمو  یحارج  شکتسد  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090634000104 زاین :  هرامش 

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PROFEEL یتراجت مان  یتفج  نتراک 200   medium زیاس موینیتالپ  ردوپ  نودب  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

افش فوئر 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PROFEEL یتراجت مان  یتفج  نتراک 200   small زیاس موینیتالپ  ردوپ  نودب  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

افش فوئر 
نتراک 600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   WRP یتراجت مان  یتفج  نتراک 200  موینیتالپ 6/5  ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PROFEEL یتراجت مان  یتفج  نتراک 200   large زیاس موینیتالپ  ردوپ  نودب  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
افش فوئر 

نتراک 400 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   PROFEEL یتراجت مان  یتفج  نتراک 200   small زیاس یرجرسورکیم  ردوپ  نودب  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
افش فوئر  یکشزپ 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   PROFEEL یتراجت مان  یتفج  نتراک 200   medium زیاس یرجرسورکیم  ردوپ  نودب  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

افش فوئر  یکشزپ 
نتراک 600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PROFEEL یتراجت مان  یتفج  نتراک 200   large زیاس یرجرسورکیم  ردوپ  نودب  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

افش فوئر 
نتراک 600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تفج  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  نتشاد 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هیارک 
تسا یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250060-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: 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

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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000782 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 200 زمرق نوتالن  دنوس  + ددع 2000 زبس نوتالن  دنوس  + ددع یجنران 2400  نوتالن  دنوس  - 

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

1401/10/14 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

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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2 102 10

1616 زیاسزیت زیاسزیت رسرس   کیکی   یچیق   یچیق ناونع : : ناونع 2 112 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نزوس ددع  20 دادعت  16 زیاس هنادند  یب  تسنپددع  20 دادعت  16 زیاس راد  هنادند  تسنپ  ددع  20 دادعت 16 زیاسزیت رس  کی  یچیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  irc دکددع 20 دادعت  16 زیاس فاصراگهویام  ریگ 

1101000257003322 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دک 16-171-23 لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب   cm 16 زیاس یکشزپ  راد  هنادند  تسنپ  سپسروف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
کیریآ نیون  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEL INTERNATIONAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 16 زیاس یحارج  زیت  رس  کی  یچیق  الاک :  مان 

حارج
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دنهس تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICON هدنزاس عجرم   mm 160 زیاس یددع  ییاوقم 1  هبعج  یحارج  هنادند  یب  تسنپ  سپسروف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نامیترآ نامرد  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک  دک 16-314-11   cm 16 زیاس یحارج  راگهویام  ریگ  نزوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریگ نزوس  ددع  20 دادعت  16 زیاس هنادند  یب  تسنپددع  20 دادعت  16 زیاس راد  هنادند  تسنپ  ددع  20 دادعت 16 زیاسزیت رس  کی  یچیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیراذگب سامت  هرامش  افطل   09151861442 دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 هتشاد  irc دکددع 20 دادعت  16 زیاس فاصراگهویام 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا فرصم  رابکی  یشوهیب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000995 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمآرس هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   Pediatric PAT3 لدم گب  اب  لبیسکلف  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

هیاراپ بط 
تس 140 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجتهرادا  دات   irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32640020-081  ، 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

نیاق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  نیاق  تشادهب  زکرم  تهج  یکشزپادند  تینوی  دیرخ  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091965000040 زاین :  هرامش 

نیاق نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   ST202 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا ددرگ  لاسرا  هدش  اضما  رهم و  لیمکت ،  تاحفص  هیلک  ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اهب  مالعتسا 

دشاب رابتعا  زوجم و  یاراد  تبث ،   IMED تیاس رد  هدننک  نیمات 

9761993399 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  نیاق -  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32538323-056  ، 31628000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32497010-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا فرصم   فرصم رابکی   رابکی یشوهیب   یشوهیب تستس   ناونع : : ناونع 2 122 12

یکشزپادند یکشزپادند تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 132 13

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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیب شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000996 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لس  یپا  رپوس  یتراجت  مان  دک 0513835  ینیب  یزیرنوخ  ندروآدنب  تهج  نوپمات  الاک :  مان 

ددع 6,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32640020-081  ، 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

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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب هناورپ  / تمص ترازو  زوجم  هئارا  / راد پمپ  رکنات  : تامازلا / هباشم دک  ناریا  / مرگ ولیک  یناتسرامیب 13000 عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراک 23602019 / لوکساب هگرب  هئارا  / یرادرب

1101050259001210 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یطایخ دیواج  کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ایشرا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  هناخراک  یتراجت  مان  یرتیل  رکنات  دصرد  99/8- دصرد صولخ 99 عیام  نژیسکا  الاک :  مان 
رتیل 13,000 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  / ههام هیوست 2  / ناتسرامیب تاسیسات  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: 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

ینیب ینیب شمشم   ناونع : : ناونع 2 142 14

یناتسرامیب یناتسرامیب عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 2 152 15
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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 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشابیم هباشم  دکناریا  - هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  دنرب  عون  ندرک  صخشمو  دادعت  اب  پویت  تسچو  چاتنیا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101092789000250 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ینوفلس هتسب  یدنب  هتسب  عون  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  راک  داتسا  طسوتم  زیاس  سکتال  - ناتک یتعنص  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هظحالم  یتسویپ  کرادم  -- ههام تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت پویت تسچو   تسچو چاتنیا   چاتنیا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 2 162 16

هتسه هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک اباب   روتکتد   روتکتد -- ههار ههار کتکت   قرب   قرب زیرپ   زیرپ -- هخاش هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ -- هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- هفرط هفرط   44 یتساک   یتساک لیوک   لیوک نفنف   ناونع : : ناونع
یایا

2 172 17
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985007948 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

رغصا لضفلاوبا و  هدننک  هضرع  عجرم   SP45 لدم میس  نودب   A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  IP44 ضیوعت لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناکدرا یطیحم  اسراپ و  تعیرش 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   A 220 نایرج تدش  قرب  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34070-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  هتشر  یددع 600  هبعج 12  دنار 50 نزوس 17  دنابیتا 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001088 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نف هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون   vp745x لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  هتشر  یددع 600  هبعج 12  دنار 50 نزوس 17  دنابیتا 2/0 

یمازلا uid و irc دک زوجم imed و   - 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

هبعج هبعج 5050 دنار   دنار نزوس  1717   نزوس   2 /02/0 دنابیتا   دنابیتا ناونع : : ناونع 2 182 18
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کارا ریبکریما  یشزومآ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هدناوخ  تقد  اب  تاحیضوت  تاعالطا و  تسا  دنمشهاوخ   ) تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  زرف  ورکیم  تهج  هتم  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000478000117 زاین :  هرامش 

ریبکریما ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ رازبا  وجهب  هدننک  هضرع  عجرم   BAP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  لدم 1503.001   mm 2/7 زیاس یکشزپ  هتمرس  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایو  IRC دک نودب  الاک  هئارا   . یرابجا روتکاف  رد   IRC دکو یمازلا   IMED تیاس ردالاک  تکرش و  هدنشورف .  اب  لاسرا  هنیزه  ههام .  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن لوبق  دروم  یطورش  طرش و  چیه  دشابیمالاک و  هئارا  هب  طونم  تمیق  هئارا  هدنشورف / اب  بقاوع  تسردان ، 

3819693181 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  ناتسرامیب  یدهلا  ملع  یادتبا  مرخ  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33135075-086  ، 33135775-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120209-086 :: 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

یکشزپ یکشزپ زرف   زرف ورکیم   ورکیم تهج   تهج هتم   هتم رسرس   ناونع : : ناونع 2 192 19
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپوکل بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000272 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 220220
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم رظن  دروم  یالاک  اب  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع -  15000 زور -  خیرات  یج  ما  موینیمولآ  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003722 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دامع  یج -  ما  موینیمولآ  یتراجت  مان   ml 240 ییاوقم هبعج   mg/5 ml 225+200 یکاروخ نویسناپسوس  یناسنا  یوراد  میزینم  موینیمولآ  الاک :  مان 

سراپ نامرد  دامع  هدننک 
هبعج 15,000 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هام  تخادرپ 5  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب  سامت  یدمحا 02146624624  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

.دشاب یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هبساحم %9 ظاحل  اب  یداهنشیپ  غلبم 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج ماما   موینیمولآ   موینیمولآ صرق   صرق ناونع : : ناونع 22 122 1
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راهچ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب لاحم و 

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دنلب  خیراتو  هطوبرم  سانشراک  دات  دروم  درادناتسا و  بوغرم و  الاک  ددرگ  همیمض  روتکافشیپ  یکشزپ  نادند  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090540000016 زاین :  هرامش 

گنرهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 160 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

دشاب دنلب  خیراتو  هطوبرم  سانشراک  دات  دروم  درادناتسا و  بوغرم و  الاک  ددرگ  همیمض  روتکافشیپ  یکشزپ  نادند   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8865137946 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  گنرهوک  ناتسرهش  گنرهوک ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33626516-038  ، 33622516-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  راب  هنیزه  زکرم  رابنا  هب  غالاک  لیوحت  زا  دعب  هام  روتکاف 5  غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101000383000660 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ROOSIN یتراجت مان   g 120 یددع لیرتسا 1  هتسب   2x30 cm تانیژلآ میسلک  یکشزپ  نامسناپ  الاک :  مان 
ROOSIN MEDICAL CO. LTD هدنزاس عجرم  رجت 

ددع 36 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  راب  هنیزه  زکرم  رابنا  هب  غالاک  لیوحت  زا  دعب  هام  روتکاف 5  غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224032-077  ، 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

سکتال سکتال فرصم   فرصم رابکی   رابکی ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 222222

22 x30 cmx30 cm  تانیژلآ تانیژلآ میسلک   میسلک یکشزپ   یکشزپ نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 223223
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حطس 3)  ) سدق ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030313000002 زاین :  هرامش 

حطس 3)  ) سدق ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایور نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  فیال  یزیا  یتراجت  مان  یددع  ینلیتا 16  یلپ  هتسب  طسوتم  دیدج  یبسچ  لاسگرزب  کشوپ  الاک :  مان 

هتسب  200 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ایور نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  فیال  یزیا  یتراجت  مان  یددع  ینلیتا 14  یلپ  هتسب  گرزب  زیاس  مکحم  میظنت و  لباق  بسچ  اب  لاسگرزب  کشوپ  الاک :  مان 
هتسب  300 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  یرلنوروا  کیلغاس  تایح  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سکیفلوم  یتراجت  مان  یددع  ینلیتا 84  یلپ  هتسب  طسوتم  زیاس  هچب  وبماج  کشوپ  الاک :  مان 

ناریا
هتسب  200 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ایور نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  فیال  یزیا  یتراجت  مان  یددع  ینلیتا 18  یلپ  هتسب  کچوک  دیدج  یبسچ  لاسگرزب  کشوپ  الاک :  مان 

هتسب  200 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  یرلنوروا  کیلغاس  تایح  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سکیفلوم  یتراجت  مان  یددع  ینلیتا 72  یلپ  هتسب  گرزب  زیاس  هچب  وبماج  کشوپ  الاک :  مان 
ناریا

هتسب  300 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 
سدق نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3751884883 یتسپ :  دک  ناتسهم  ، هچوک  مشیربا  نابایخ  مشیربا  کرهش  سدق  رهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46894990-021  ، 46816800-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46816800-021 :: 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 مکحم   مکحم وو   میظنت   میظنت لباق   لباق بسچ   بسچ اباب   لاسگرزب   لاسگرزب کشوپ   کشوپ یددع -  -  یددع   1616 ینلیتا   ینلیتا یلپ   یلپ هتسب   هتسب طسوتم   طسوتم دیدج   دیدج یبسچ   یبسچ لاسگرزب   لاسگرزب کشوپ   کشوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلپ یلپ هتسب   هتسب گرزب   گرزب زیاس   زیاس هچب   هچب وبماج   وبماج کشوپ   کشوپ ایور -  -  ایور نیرز   نیرز هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم فیال   فیال یزیا   یزیا یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   1414 ینلیتا   ینلیتا یلپ   یلپ هتسب   هتسب گرزب   گرزب

 ...  ... وو سکیفلوم   سکیفلوم یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   7272 ینلیتا   ینلیتا

224224
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکلآ کرام  یمشچ  جیرتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000751 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناکلآ کرام  یمشچ  جیرتاک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  150 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکلآ ناکلآ کرام   کرام یمشچ   یمشچ جیرتاک   جیرتاک ناونع : : ناونع 225225

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   cpr تخت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000752 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط   cpr تخت - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل دصراهچ  دصرد  صولخ 99  اب  عیام  مویله  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000747 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتیل دصراهچ  دصرد  صولخ 99  اب  عیام  مویله  - 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

د.ددرگیم عوجرمالاک  تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم  یدقن *  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cprcpr تخت تخت ناونع : : ناونع 226226

رتیل رتیل دصراهچ   دصراهچ دصرد   دصرد صولخ  9999   صولخ اباب   عیام   عیام مویله   مویله ناونع : : ناونع 227227

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  ینف  تاصخشم  قباطم  دازون  هنیاعم  تخت  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000239 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   M 90 لدم سناژروا  دربراک  هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: 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

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوف 16 دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000579 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
یلزنا دازآ  هقطنم  نیپساک  بط  ناژوم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناژوم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  زیاس 16  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دات  دروم  اپوس  دنرب   .. تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لیوحت  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

دازون دازون هنیاعم   هنیاعم تخت   تخت ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 228228

1616 یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 229229

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب ربارب  روتکاف  لک  تمیق  کی و  اب  ربارب  هناماس  ییاهن  تمیق  دوش  هجوت  شرامش  دحاو  هب  یراذگ  تمیق  نامز  رد  افطل 
1101030696000052 زاین :  هرامش 

دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  اب  راب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  لاسرا  نودب  .دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ  دوش .  هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یلخاد 280  نفلت 03535250093  هرامش  اب  .دشاب  یم  یدقن  ریغ  تخادرپ  دشاب 

8917615469 یتسپ :  دک  دزی ،  بارحم  یادهش  ناتسرامیب  یدبا -  دیهش  نابایخ  ملعم -  نادیم  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3520093-035  ، 35250093-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256555-035 :: 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

تمیق تمیق وو   کیکی   اباب   ربارب   ربارب هناماس   هناماس ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق دوش   دوش هجوت   هجوت شرامش   شرامش دحاو   دحاو هبهب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق نامز   نامز ردرد   افطل   افطل تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب ربارب   ربارب روتکاف   روتکاف لکلک  

230230
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زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 2  دشابیم  ددع  هب  یتساوخرد  دادعت  ، اوآ دنرب   AD گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092039000098 زاین :  هرامش 

زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  هبعج 2000  نتراک 100   cc 0/5 تیفرظ جیگ 23   AD بیرخت دوخ  عون  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 10,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491849388 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  بنج  هر – )   ) ینیمخ ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46229801-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223738-051 :: 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

هدننک هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه ههام   ههام   22 تخادرپ   تخادرپ دشابیم   دشابیم ددع   ددع هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد دادعت   دادعت ،، اوآ اوآ دنرب   دنرب   ADAD  گنرس گنرس ناونع : : ناونع 231231
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدکناریا ههام  3 تخادرپ.تاحیضوت تمسق  هب  هجوت.دمیآ  وضع  هدننک  تکرشددع  30/000 دادعت تکویژنآ 8*6 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514137 تلاصا بسچرب  یارادالاک  IRC یارادروتکاف

1101000257003316 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تراجت میکح  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   BETASAN یتراجت مان  یددع  نتراک 40  لدم 8508   6x8 cm داعبا یکشزپ  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 
شیرجت

نتراک 30,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارادالاک.ددرگ یمدیرخ  تیفیکداتو  هنومن  لاسرازا  سپ  یقبام  تساداتدرومرگنامرد  یناریادنرب.ددع  30/000 دادعت تکویژنآ 8*6 بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  3 تخادرپ هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابناات  لمح  هنیزه.ددرگدیق  هناماسرددنرب.ددرگ  تبث  IRC دکروتکافردودشاب تلاصا  بسچرب 

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 30/00030/000 دادعت دادعت 66 ** 88 تکویژنآ   تکویژنآ بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 232232
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  رتسگ - ناگزاس  فارگونپک  نیال  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000764 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم  میرتساونپک  یتراجت  مان   Capnostream 35 لدم یکشزپ  فارگونپاک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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 روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا رتسگ - - رتسگ ناگزاس   ناگزاس فارگونپک   فارگونپک نیال   نیال رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ

233233
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکنریا  ددع  فرصمرابکی 2000  هحفلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000327 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  منبش  یتراجت  مان  یلور  هتسب  یکشزپ  زکارم  ناتسرامیب و   cmx20 m 20 داعبا هدش  هنیمل  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 

مدقم
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکنریا   دکنریا ددع   ددع   2 0002000 فرصمرابکی   فرصمرابکی هحفلم   هحفلم ناونع : : ناونع 234234
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یکشزپنادند -  فرصم  رابکی  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000763 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  هجرد  یتراجت 37  مان  یددع  نتراک 50   19x27/5 cm زیاس یکشزپنادند  فرصم  رابکی  میخض  ینیس  الاک :  مان 
نتراک 28,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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 روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند فرصم   فرصم رابکی   رابکی ینیس   ینیس ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ
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یراس تمکح  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 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  تکنالب ) رمراو  ) رامیب هدننک  مرگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000060 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیسراپ بط  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیسراپ  بط  هژیوآ  هدنزاس  عجرم   AV Warmer 360 لدم یکشزپ  رامیب  نکمرگ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم زوجم  دمیآ و  کرادم  دوشیم  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت   09119241169 هرامش اب  زاین  تروص  رد  ددرگ  لاسرا 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: 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

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تکنالب ) ) تکنالب رمراو   رمراو )) رامیب رامیب هدننک   هدننک مرگ   مرگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 236236
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BMW لدم  0.014 یتسالپویژنآ ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیم هتفریذپ  هباشم  دکناریا  ،IRC دک یاراد  ،IMed تیاس قبط  تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000518 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامززا هنومن  لاسرا  تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  ، ههام کی  اتیاهن  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022147-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط تکرشوالاک   تکرشوالاک تلاصا   تلاصا ،، الاک الاک لاسرا   لاسرا نامززااضقنا   نامززااضقنا خیرات   خیرات لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح   BMWBMW  لدم لدم   0 .0 140 .0 14 یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع
.دوشیم .دوشیم هتفریذپ   هتفریذپ هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ،، IRCIRC دکدک یاراد   یاراد ،، IMedIMed تیاس تیاس
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنویاب لدم  روتینام  لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000115 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

MEDICAL ECONET هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناقح 09157109792 سدنهم  سانشراک :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  یراج و  لاس  نایاپ  ات  تخادرپ 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522111-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: 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

تنویاب تنویاب لدم   لدم روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 238238
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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 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  تکویژنآ  یهار  هس   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  uidوirc دک یاراد 

1101091684001164 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ لآ  هدیا  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIK MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  ینلیتا  یلپ  رادریش  تکویژنآ  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

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

الاک هنومن  ناونعب  دک  ناریاالاک  تلاصا  uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  تکویژنآ  یهار  هس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود تخادرپو  ناتسرامیبرد  لیوحت  تسیمازلا  دنیامنوالاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هدش باختنا 

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

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

ینامرد ینامرد زکرم   زکرم ردرد   هدافتسا   هدافتسا لباق   لباق تکویژنآ   تکویژنآ یهار   یهار هسهس   ناونع : : ناونع 239239
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  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 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلاگ  40 یرتیل - تسد 20  هدننک  ینوفعدض  لولحم   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

وراد اذغ و  نامزاس  مئاد  زوجم  و  لوناتا 70 % یواح  -
1101092052000307 زاین :  هرامش 

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اروآ نیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Lit 20 نلاگ لکلا  دصرد  تسد 70  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 40 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد اذغ و  نامزاس  مئاد  زوجم  و  لوناتا 70 % یواح   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دأت  تهج  هنومن  لاسرا  زاین  تروصرد  -

دنشاب یم  باختنا  تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -
تسیمازلا یمسر  روتکاف  هئارا  -

دشابیم هدننک  نیمأت  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  -
الاکدأت لیوحت و  زا  سپ  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: 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

وراد وراد وو   اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس مئاد   مئاد زوجم   زوجم وو   % % 7070 لوناتا   لوناتا یواح   یواح  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - نلاگ نلاگ   4040 یرتیل - - یرتیل   2020 تسد   تسد هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم -- ناونع : : ناونع 240240
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  ددع  اهس 3000  اهس 5  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000325 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصمرابکی فرصمرابکی هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 241241
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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 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس تبث   . لخاددیلوت فرصمرابکی  روتالیتنو  یموطرخ  هلول  تس   . تسا هدش  باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  بسچرب  UIDوirc دک یارادودمیا 

1101091684001154 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریوصت بط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDISIZE یتراجت مان  لاسگرزب  زیاس   inspiration لدم روتالیتنو  هاگتسد  فرصم  رابکی  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

دک یارادودمیا  تیاس  تبث   . لخاددیلوت فرصمرابکی  روتالیتنو  یموطرخ  هلول  تس   . تسا هدش  باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود تخادرپو  ناتسرامیبرد  تکرش  هنیزهابالاک  لیوحت  تسیمازلا  شورف  هدنیامنودنرب  یفرعمو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - الاک تلاصا  بسچرب  UIDوirc

دشابیم

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

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

یارادودمیا یارادودمیا تیاس   تیاس تبث   تبث  . . لخاددیلوت لخاددیلوت فرصمرابکی   فرصمرابکی روتالیتنو   روتالیتنو یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس    . . تسا تسا هدش   هدش باختنا   باختنا الاک   الاک هنومن   هنومن ناونعب   ناونعب دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
الاک الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب UIDUIDوو ircirc دکدک  

242242
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ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

jms یاه هاگتسد  صوصخم  زیلاید  ردوپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091622000074 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
SERA YATIRIM SANAYI VE هدنزاس عجرم   g 750 یددع نتراک 10   JMS یا هرمخ  لدم  زیلاید  دربراک  یرمیلپ  جیرتراک  میدس  تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 

( مایتلا نامرد  تاکرادت   ) ادت هدننک  هضرع  عجرم   TICARET A.S
نتراک 10,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رظن  دم   JMS زیلاید هاگتسد  صوصخم  ردوپ 

دشابیم یمازلا   imed.ir هناماس دانتساب  یکشزپ  تاموزلم  زاجم  عیزوت  هضرع و  شورف ، تامازلا  روتکاف و  شیپ  تامازلا  تیاعر 
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

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

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

32430990-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

jmsjms یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم زیلاید   زیلاید ردوپ   ردوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 243243
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ دنق  تست  لاتیجید و  ییوزاب  جنسراشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000599 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   GLUCOPLUS یتراجت مان   Glucose Monitoring System لدم نوخ  دنق  تست  تهج  نیبولگومه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

نایرکف زیبماک  هدننک  هضرع 
هاگتسد 80 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دور هدنز  رخف  ناویک  هدننک  هضرع  عجرم   ALPK2 یتراجت مان   K2-1802 لدم ییوزاب  لاتیجید  یزکرم  یدیرو  راشف  جنسراشف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یراذگراب  زا  لبق  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  تسیل  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تمیق  مالعتسا  .دیئامرف و  تقد  یتساوخرد  یالاک  هب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: 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

نوخ نوخ دنق   دنق تست   تست وو   لاتیجید   لاتیجید ییوزاب   ییوزاب جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 244244
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و گرب  / تیفیک دأت  مدع  تروص  رد  تدوع  / تیفیکاب / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  /IVF هلاناک ود  ای  کت  رچکناپ  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  هدش  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ 

1101094764000314 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

ناگرهم تمالس  غورف  هدننک  هضرع  عجرم   RIMOS.SRL هدنزاس عجرم   BIMONOCYTE لدم  single lumen رچکناپ شکم  نزوس  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  /IVF رچکناپ نزوس  ددع  لداعم 600 دادعت  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تشادهب  ترازو  یاهزوجم  ریاس  زوجم IMED و  یاراد  / ددرگ یراذگراب  هدش و 

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

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو طیارش   طیارش گرب   گرب // تیفیک تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تدوع   تدوع // تیفیکاب تیفیکاب // دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا //IVFIVF هلاناک   هلاناک ودود   ایای   کتکت   رچکناپ   رچکناپ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب هدش   هدش اضما   اضما وو   رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زا  هیدات  - نتراک ود  لداعم   - ددع 3888 دادعت  - sk060037b3 تاظحالم نزوس 37 -  reversc cut رفص کلیس  رچوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو 

1101099414000381 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  هدیبات  کلیس  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیناوق تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - نتراک ود  لداعم   - ددع 3888 دادعت  - sk060037b3 تاظحالم نزوس 37 -  reversc cut رفص کلیس  رچوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا 

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

یحارج یحارج فرصمرابکی   فرصمرابکی نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 246246
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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 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد  - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  مرگولیک )  خن 20(2000 اب  ییولیک  مین  هداس  زاگ   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلاصا uidوirc دک

1101091684001187 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  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 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث لخاد  دیلوت  ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  10*10  ( مرگولیک 2000 -) خناب 2-20 ییولیک  مین  هداس  زاگ   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دنرب  مالعاو  روتکافشیپ  یراذگراب  ههامود  تخادرپو  ناتسرامیبردالک  لیوحت  الاک  تلاصا  uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس 

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

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

یاراد یاراد  - - دمیآ دمیآ تیاس   تیاس تبث   تبث لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت مرگولیک )  )  مرگولیک 20002000 )) 2020 خنخن   اباب   ییولیک   ییولیک مین   مین هداس   هداس زاگ   زاگ  - - هدش هدش باختنا   باختنا الاک   الاک هنومن   هنومن ناونعب   ناونعب دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تلاصا تلاصا uiduidوو ircirc دکدک  
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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 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم رد  هدافتسا  لباق  یددع  هتسب 100 جرال  زیاسردوپ  نودب  لینو  هنیاعم  شکتسد   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ینامرد 
1101091684001160 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 3,000 دادعت : 

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

دیلوت ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  یددع  هتسب 100 جرال  زیاسردوپ  نودب  لینو  هنیاعم  شکتسد   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد 

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

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

فرصم فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 248248
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هشیش  ماگوزیا و و  تالاصتا و  هلول و  تانبرک و  یلپ  ششوپ  یزیما و  گنر  یقرب و  تازیهجت  ینامتخاس و  حلاصم  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ترجا هارمهب  ینها  یاه  هزاس  هرادجود و 

1101001621000284 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  SYNIMED هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   g 20 ییاوقم هبعج  یدنب  هتسب  عون  دک 730091  تارقف  نوتس  یحارج  یتسالپوفیاک  نامیس  الاک :  مان 
نایناریا نامرد  ریصن  هدننک  هضرع 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظان طسوت  راک  ییاهن  دات.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ.دشابیم  یمازلا  دیدزاب  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهیقف ینیسح و 09125555767  یگنهامه 091255249289  نفلت  دشابیم  یلا 12  تعاس 11 هبنشود   10/12 دیدزاب.تسیمازلا

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008994-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

یاه یاه هشیش   هشیش وو   وو   ماگوزیا   ماگوزیا وو   تالاصتا   تالاصتا وو   هلول   هلول وو   تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ ششوپ   ششوپ وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت وو   ینامتخاس   ینامتخاس حلاصم   حلاصم وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
ترجا ترجا هارمه   هارمه هبهب   ینهآ   ینهآ یاه   یاه هزاس   هزاس وو   هرادجود   هرادجود
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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 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد  - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  یج  لبد  دنس   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  uidوirc دک

1101091684001167 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  یج  لبد  دنس   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدنیامن  یفرعمو  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههامود  تخادرپو  ناتسرامیبرد  لیوحت  - الاک

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

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

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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هیلک هیلخت   هیلخت دربراک   دربراک بوسر   بوسر دضدض   یجیج   لبد   لبد زاب   زاب رسرس   کیکی   دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 250250

رسرس هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک یلزید - - یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هخاش - - هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ - - RGRG گنرود   گنرود گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن -- HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع
نکسا نکسا یتیت   یسیس   بجاح   بجاح هدام   هدام قیرزت   قیرزت روتکژنا   روتکژنا   XD2020XD2020

251251
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985007971 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت بلق  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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتلیف لایرترآ  هلول و  تس  اب  لاسگرزب  روتانژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001460 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایلاتیا هدنزاس  روشک  . SORIN GROUP Co هدنزاس عجرم   PRIMOX لدم لماک  ششوپ  اب  لاسگرزب  دربراک  یکشزپ  روتانژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 400 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

بلق زکرم  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: 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

رتلیف رتلیف لایرترآ   لایرترآ وو   هلول   هلول تستس   اباب   لاسگرزب   لاسگرزب روتانژیسکا   روتانژیسکا ناونع : : ناونع 252252
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یکشزپنادند -  فرصم  رابکی  دنب  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000762 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناواس  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 50  هتسب   60x70 cm زیاس یکشزپنادند  لایرتکاب  یتنآ  ریذپ و  هیزجت  یکیتسالپ  فرصم  رابکی  دنب  شیپ  الاک :  مان 

قرش کیتسالپ  ناماس  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند فرصم   فرصم رابکی   رابکی دنب   دنب شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 253253
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تسویپ 2  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  تاکن  قبط  ندرک  لیمکت  زا  سپ  دولناد و  تسویپ 1  لیاف  امتح   ) یکشزپنادند تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  () ددرگ خساپ  ی 

1101092570000065 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایدوه هدننک  هضرع  عجرم   Compact a لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت لوصحم  دات  مدع  ای  یتساوخرد  طیارش  تاکن و  تیاعر  مدع  تروصرد.دوش  یم  دیرخ  یناریا  سنج  طقف  یناریا  دنرب  دوجو  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش رداص  زکرم  نآ  مسا  هب  دیاب  روتکاف  هدوب و  ناشاک  یلعوب  کینیلک  یلپ  تهج  زاین  نیا.دشاب  یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  ناتسرامیب  سانشراک 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: 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

همیمض  یی همیمض   22 تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ تاکن   تاکن قبط   قبط ندرک   ندرک لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   وو   دولناد   دولناد   11 تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف امتح   امتح  ) ) یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ()() ددرگ ددرگ خساپ   خساپ

254254
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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 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  ددع - 200 دادعت - لاسگرزب - سپیلیف کوشورتکلا  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218 سامت - تسیمازا

1101099414000382 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   TZ MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 50   Z1-P211 - M1-P211 لدم یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  لاسگرزب  فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
هسراپ بط  کاتسر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک 

نتراک 200 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  ددع - 200 دادعت - لاسگرزب - سپیلیف کوشورتکلا  دپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218 سامت

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

نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ههام ود  تخادرپ  لحم -  رد  لیوحت  تسا - هباشم  دک  ناریا  دیرو - تکرش  یدیلوت   ad یس یس  مین  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030401000024 زاین :  هرامش 

نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یدنب  هتسب  عون   ml 20 هداس پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 125,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکدوک نویسانیسکاو  تهج  یس  یس  مین  AD دیرو تکرش  یدیلوت  سامت 09123825711-  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414853135 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  داتس  هرامش 2  نامتخاس  حتفم  نابایخ  شبن  ناگدازآ  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670037-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670034-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپیلیف سپیلیف کوشورتکلا   کوشورتکلا دپدپ   ناونع : : ناونع 255255

یسیس یسیس   مین   مین گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 256256

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 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدافتسا  لباق  یددع  هتسب 100 طسوتم  زیاسردوپ  نودب  لینو  هنیاعم  شکتسد   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  یا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ینامرد  زکرم 

1101091684001183 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 1,000 دادعت : 

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

دیلوت ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  یددع  هتسب 100 طسوتمزیاسردوپ  نودب  لینو  هنیاعم  شکتسد   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دنرب  مالعاو  روتکافشیپ  یراذگراب  ههامود  تخادرپو  ناتسرامیبردالک  لیوحت  الاک  تلاصا  uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد 

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

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

فرصم فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 257257

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا و  هباشم  دکناریا  ددع  هروفرپ 2000  راولش  ددع و  یکت 3000  دیفس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000329 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
عجرم یراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب  لدم 0528   cm 110 زیاس  gsm 38 ژامارگ دناب  ناپسا  سنج  فرصم  رابکی  رامیب  هروفرپ  یتحار  راولش  الاک :  مان 

ناهام بط  مارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهام  بط  مارآ  هدنزاس 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  منبش  یتراجت  مان  یلور  هتسب  یکشزپ  زکارم  ناتسرامیب و   cmx20 m 20 داعبا هدش  هنیمل  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 

مدقم
هتسب 30,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم فرصم -  -  فرصم رابکی   رابکی رامیب   رامیب هروفرپ   هروفرپ یتحار   یتحار راولش   راولش ناونع : : ناونع 258258

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 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  ددع  روینوج 180  نماتپپ  ددع و  لاسگزب 360  نماتپپ  لمکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101090319000422 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک  NESTLE هدنزاس عجرم   PEPTAMEN JUNIOR VANILLA یتراجت مان   g 400 یزلف یطوق  ردوپ  لیناو  معط  اب  روینوج  نماتپپ  یبط  لمکم  الاک :  مان 
ارآ نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس 

یطوق 540 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  ددع  روینوج 180  نماتپپ  ددع و  لاسگزب 360  نماتپپ  لمکم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روینوج روینوج نماتپپ   نماتپپ وو   ددع   ددع   360360 لاسگزب   لاسگزب نماتپپ   نماتپپ لمکم   لمکم ناونع : : ناونع 259259

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000183 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یلئاسو نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   BA10 لدم رامیب  تخت  رانک  هلپ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم  یرتسب  تخت  دربراک   ZTG06-D دک اذغ  درب  الاک :  مان 

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

بط اهاط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیون  بط  اهاط  هدنزاس  عجرم   T9001 لدم  490x450 mm زیاس  ABS سنج یناتسرامیب  رکال  دمک  الاک :  مان 
دیون

ددع 25 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه  مامت  - تسا تیولوارد  یناریا  سنج  - دشاب یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب رکال   رکال دمک   دمک اذغ - - اذغ درب   درب رامیب -  -  رامیب تخت   تخت رانک   رانک هلپ   هلپ ناونع : : ناونع 260260

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیسره 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هویج  لرتنک  لول  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000276 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   3 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

یایا هویج   هویج لرتنک   لرتنک لول   لول سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 261261

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  دادعت 1000  یس  یس  اوآ 3  هکت  گنرس 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000330 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 3 تیفرظ راد  چیپرس  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  یحارج 30  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000331 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
سیتاسیا تراجت  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم  کپیو  هتسب   GRSh0095 لدم یحارج  لارنج  کپ  تس  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   10001000 دادعت   دادعت یسیس   یسیس   اوآ  33   اوآ هکت   هکت گنرس  33   گنرس ناونع : : ناونع 262262

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   3030 یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 263263

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قبط  یمشچ  لخاد  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000481 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دهاش رجف  هدننک  هضرع  عجرم   ENVISTA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   MX60Pxxxx لدم یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

ددع 233 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تاعالطا  قبط  یمشچ  لخاد  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6096949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.نادازون  پپ  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000275 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
الاک مایتلا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIN یتراجت مان   Sindi لدم لافطا  نادازون و  پپ  یس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.نادازون  پپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 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

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد زنل   زنل ناونع : : ناونع 264264

نادازون نادازون پپپپ   یسیس   ناونع : : ناونع 265265

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  قبط  تخت  ربالاب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003024 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   LINAK یتراجت مان  باوخ  تخت  ربالاب   LP2 لدم لماک  کج  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ6095580 هحفص 4)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6095584 تسیل  قبط  روتالیتنو  نویساربیلاک  سیورس و  روتالیتنو و  هاگتسد  تازیهجت  ملق  هحفص 4)3  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6095593 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  یتسویپ -  ینف  تاصخشم  قباطم  رتناک  لس  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6095640 صیخشت  راردا  راون  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوروا6095642  24fr پوکسوتکزر پول  یسانش - نیمز  مزاول  هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6095671 تسیل  قبط   20 دادعت ییولیک  هحفص 4)میالدوس 4  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناتسرامیب6095678 هلابز  زاسرطخ  یب  هحفص 4)هاگتسدکی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6095682( ناماگشیپ ) هاگشیامزآ هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

تخت تخت ربالاب   ربالاب کجکج   ناونع : : ناونع 266266
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6095725a-b-d-aqb  - ینوخ هحفص 4)هورگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ6095726 هحفص 4)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوتاپ 60957273 هحفص 4)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6095759 هنیاعم  شکتسد  یهاگشیامزآ -  هحفص 4)مزاولدیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

609576218 تکردیل )  ) نیال هحفص 4)لایرترآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6095833 تسیل  تاصخشم  قبط  یرتیل  والک 500 وتا  هاگتسد  ود  هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب6095872 هاگشیامزآ  تیلورتکلا  روزیلانآ  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تخت6095879 نویسازیلیرتسا  هحفص 4)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6095880DPD3 صرق جنس  رلک  هحفص 4)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

راد6095885 هریگ  هحفص 4)وراگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسالپولک6095889 شور و  یاه  دنرب  و10 و8 و  . 12  . زیاس یژولورا  ژانرد  یموتسرفن  هحفص 4)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناجیهال6095897 زوریپ  ناتسرامیب  یتسویپ  تسیل  قبط  تسورکیم  ددع  هحفص 4)دیرخ 9000  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زکرم6095905 تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  یهاگشیامزآ 3  یفرصم  تاموزلم  دیرخ  تساوخرد 
.جرک قرش  تشادهب 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمشچ 60959112/8 هحفص 4)روتکژنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یدسازیلاید6095914 ومه  هحفص 4)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولویرتکابوکیام6095921 هاگشیامزآ  هحفص 4)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

60959401ml یحارج عیام  هحفص 4)بسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6095944 هحفص 4)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رلتم6095949 رتم   pH هحفص 4)دورتکلا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتاقیقحت6095984 هاگشیامزآ   DMSO هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

همیمض6096021 لیاف  قبطروسسرپازیالا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هار6096045 ود  زیلاید  ومه  یزکرم  یدیرو  هحفص 4)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

60960622510-003 رلوکرواک هحفص 4)ریمعت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تخاس6096070  SoilMoisture Model 505 20Bar Compressor- راب 15 تیلپرشرپ هحفص 
هدافتسا هباشمدک  ناریا  زا  - زور تخادرپ 60 - سانشراک دیئاتابدرکرهش  هاگشناد  لیوحت  - دنله

هدش

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6096099 ملق  هحفص 4)152  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

60961042510-003 رلوکرواک هحفص 4)ریمعت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6096125 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  یتسویپ -  تاصخشم  قباطم  روزیلانآ  وتا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6096138( دشاب تسویپ  قباطم  تسیاب  یم  هاگتسد  تاصخشم   ) روشاگیل قورع -  دادسنا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6096205( تسویپ هب  هعجرم  ) ادهش زکرم  یهاگشیامزآ  یفرصم  هحفص 4)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فلتخم6096238 یاهزیاس  رد  هشارت  هحفص 4)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دادهب6096295 کرام  یژولورس  رکیش  دادهب  کرام  یژولوتامه  روتور  دادهب  کرام  یرتیل  روف 50 هاگتسد 
هجرد یژولورس 37  یرام  نب  دادهب  یسانش  بورکیم  روتابوکنا 37 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینارهت6096296 ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  کی 1-  - یچناپ عون  هناثم  گنس  سنپ 
دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 214 ھحفص 212 

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


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

نسکاو6096398 یرادهگن  هحفص 4)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زا6096424 سپ  دیرخ   . یرتیل یاهنلاگ 10  رد  یهاگشیامزآ  نیلامرف 37 % رتیل   500  . هباشمدکناریا
ههام هیوست 6  تسیمازلا .  یرتیل  هنومن 5  هیارا   . هنومندات

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب6096452 رادیاپ  دیریسیلگ  یرت  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رامیب6096466 یذغاک  نگلوددع  یذغاک 4000 راردا  هحفص 4)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روتارنژیسکا6096471 دپ  هحفص 4)لول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 4)رالیربیف6096478 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6096480k3.cbc مویکو یریگنوخ  هحفص 4)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سکتال6096491 فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  یهاگشیامزآ -  یفرصم  هحفص 4)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دورتکلا6096497 هحفص 4)لاژ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6096499 قیرزت  هحفص 4)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دنلراف6096508 کم  مین  درادناتسا  یسانش  یرتکاب  فرعم  یهاگشیامزآ -  هحفص 4)لیاسو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

راد6096523 نزوس  هحفص 4)روچوسروکنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یس6096525 یس  تفرگ 5  هحفص 4)ولا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6096526  90 دادعت f70 زیلاید هحفص 4)یفاص  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6096532( یتیلایشپسا یرنورک 0/014( هحفص 4)یتسالپویژنآریاودیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6096557superose 12(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6096682 دادعت 30000 هب  تست )  نیلاپ   ) PHENOL RED فرعم هحفص 4)صرق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 214 ھحفص 213 

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


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

تسویپ6096726 لیاف  تاصخشم  اب  ناریا ) تخاس   ) هحفص 4)رلپمس یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مدع6096780 تروص  رد  تدوع  / تیفیکاب / لداعم دک  ناریا  / یناریا دنری  (/ رفسنارت ) نینج لاقتنا  رتتاک 
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / تیفیک دأت 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6096781 هباشم  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  رتوک 300  هحفص 4)ملق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تلاصا6096799 بسچرب   UIDوIRC دک یاراد  دمیآ  تبث   CVP رتتک  - دشابیم هباشم  دک  ناریا 
ههامود تخادرپو  ناتسرامیبرد  لیوحتالاک 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6096816 یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع   2000 یکیتسالپ روتساپ  هحفص 4)تپیپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.تسا6096871 هباشم  دک  ناریا.رزیالنآ  هحفص 4)وتا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیک6096891 چات  ویژنآ  هحفص 4)رلرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یسناسرولف6096896 هحفص 4)پوکسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسگنرال6096908 تهج  مسقم  هحفص 4)فرظ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6096929 حرش  قباطم  کیتاموین ) ) یویر هدننک  ایحا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هدش6096933 لیرتسا  هحفص 4)گنرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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