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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 68  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 6

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

( یهگآ دادعت 164  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 62

140 1140 1 یدید     1 11 1 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   192هکس ,950 , 000192 ,950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما385,560385,560رالد تاراما مهرد   110مهرد , 0401 10 , 040

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   184,950هکس , 000184,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   276رالد ,300276 سیئوس300, سیئوس کنارف   438,500438,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 112هکس , 000 , 0001 12 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   300رالد ,500300 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   108لایر , 030108 , 030

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,000هکس , 00087,000 , وروی000 ,433وروی 160433, ژورن160 ژورن نورک   41نورک ,50041 ,500

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,298 ,00018 ,298 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   490دنوپ ,570490 نپاژ570, نپاژ نینی   دصکی   309,300309,300دصکی

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
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 182182))

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

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

زا 157 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهاپس تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ش ن س / 134-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمیلپ لالحنا  رسکیم  بصن  تخاس و  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sepahanoil.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمراف ناسویب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/10/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشر نومروه  هژورپ  ینیلاب  شیپ  تاعلاطم  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دمراف ناسویب  تکرش  تیاس  تکرب -  ییوراد  کرهش  نادرک -  لپ  نیوزق -  جرک -  نابوتا  زربلا -   :: سردآ سردآ

یلخاد 440  2-02188219500 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمیلپ رمیلپ لالحنا   لالحنا رسکیم   رسکیم بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 11

دشر دشر نومروه   نومروه هژورپ   هژورپ ینیلاب   ینیلاب شیپ   شیپ تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 157 ھحفص 2 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093498000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم نایرج  زیلانآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  16/500/000/000 دروارب :

لایر  825/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک -  روما  نامتخاس  یاهزاف 15و16  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/10/17هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

semnan.isipo.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوکعم یسدنهم  یروآون و  زکرم  زیهجت  تهج  یدعب  هس  رنکسا  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتوم روتوم نایرج   نایرج زیلانآ   زیلانآ ناونع : : ناونع 33

یدعب یدعب هسهس   رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 157 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009036000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099607 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا  یتعنص  هاگشناد  یروآرف  زکرم  هاگشیامزآ  زاین  دروم  یاه  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیمورا  یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
21:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  دعب  مج  ماج  راولب  هیمورا   ، 5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005429000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097908 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموتکرتیو  وکیف  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تمالس یکشزپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  شش  ات  دیدمت  لباق  ههام  هس  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  افرص  نیمضت :  تاحیضوت 

15:30 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  ینیوآ  دیهش  نابایخ  شبن  سردم  راولب  مالیا   ، 6931831447 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

یروآرف یروآرف زکرم   زکرم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یموتکرتیو یموتکرتیو وکیف   وکیف هاگتسد   هاگتسد یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 157 ھحفص 4 
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سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هناماسهرامش قیرط  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  نامز   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش 1401/10/12 ود  زور  ات  هبنش 1401/10/04  کی  زور  زا  تلود 

بونج ربخ   :: عبنم هناماسعبنم رد  تاداهنشیپ  هیارا  تلهم  نیرخآ   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/26 هبنشود  زور  تعاس 14  ات  رثکادح  داتس 

6098581 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   هصقانم  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  ناکم  نامز و   - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/10/27 هبنش  هس  زور  حبص   10

زا تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  بوچراچ  رد  لاس 1401  رد  نایانیبان  هژیو  ییانیب  یشخبناوت  کمک  لیاسو  دیرخ  ماجنا  یراذگاو  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک یتسرتهب  نامزاس  یناشن  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رتسب  رد  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط 

.دیامن مادقا   www.setadiran.ir

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  نیا  هنیزه  تخادرپ  لایر  هصقانم 530/000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  لایر   10/600/000/000: هصقانم هیاپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم 

یدامتعا نابایخ  شبن  زابرس  راولب  یادتبا  درباوه ، هار  راهچ  زاریش ، رد  عقاو  سراف  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  ناکم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005603000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099638 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاز  نوماه  ناتسرامیب  تهج  یفارگومام  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصیخشت ینامرد و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  راتسرپ  نادیم  یرون  دیهش  راولب  نادهاز   ، 9816983999 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  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

نایانیبان نایانیبان هژیو   هژیو ییانیب   ییانیب یشخبناوت   یشخبناوت کمک   کمک لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یفارگومام یفارگومام هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099715 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت ردنلیس  یسفنت و  سیف  هلوک ،)  ) یسفنت هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 12/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/000/000 دانسا شورف  علبم 

:: سردآ سردآ

یاقا  09133195828  - یلخاد 241 یلخاد 234   30-03132647620 :: نفلت نفلت
یناسارخ

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشر6098197 نومروه  هژورپ  ینیلاب  شیپ  تاعلاطم  هحفص 2)ماجنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یدعب6099321 هس  رنکسا  هاگتسد  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   6868 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسفنت یسفنت ردنلیس   ردنلیس وو   یسفنت   یسفنت سیف   سیف هلوک ،) ،) هلوک  ) ) یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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 06 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   DNA جارختسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000422 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  13 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713783466 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یزکرم  هاگشیامزآ  - ریشناوج نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000929 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DNADNA  جارختسا جارختسا ناونع : : ناونع 1010

تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع 111 1
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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 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

6097796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  روتالیتنو  هاگتسد  تهج 7  یبناج  مزاول  هارمه  هب  نویساربیلاک  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000776 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   LOWENSTEIN MEDICAL یتراجت مان  نالاسگرزب  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد   MA-640020 یرادهگن ریمعت و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تیفاع یایمیک 
ددع 7 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  باهذ  بایا و  لاسرا و  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم 

 : 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 هاگتسد   هاگتسد تهج  77   تهج یبناج   یبناج مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1212
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هلبارس یلع  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09929049600 اب  ندوب  دوجوم  تروص  رد  یتسویپ و  لیاف  قبط  دادعت و  هب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092937000035 زاین :  هرامش 

لوادرچ هلبارس  یلع  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
روشک نژانیس  هدنزاس  عجرم  نژانیس  یتراجت  مان   ml 30 رادقم یلایو  ییاوقم 3  هبعج   CA7800C لدم یهاگشیامزآ  لماک  نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 

ههونیس یروانف  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لوادرچ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09929049600 اب  ندوب  دوجوم  تروص  رد  یتسویپ و  لیاف  قبط  دادعت و  هب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6951653691 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  ناتسرامیب  هلبارس  لوادرچ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34226039-084  ، 4224667-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4224667-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  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 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

6097839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تسیل  حرش  ینف  تاصخشم  اب   B سالک یزیمور  عیرس  والکوتا  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000328 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
انیوآ زارف  افیا  هدننک  هضرع  عجرم   AVICO یتراجت مان   lit 25 تیفرظ  CUBIC لدم یکشزپ  یزیمور  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا نارهت  زا  جراخ  بصن  .دراد  بصن  هب  زاین  رهشمالسا ، لیوحت  لحم  ، تسا لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور تمیق 45  رابتعا  لقادح  .دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش  تسویپ ، قبط  ینف  تاصخشم 

لاس کی  لقادح  یتناراگ 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: 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 لماک   لماک نوخ   نوخ هورگ   هورگ نعت   نعت تیک   تیک ناونع : : ناونع 1313

یزیمور یزیمور عیرس   عیرس والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 1414

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 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

6097842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  تمسق  رد  دادعت  مالقا و 

ههام راهچ  باسح  هیوست.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 
1101030098000217 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 رادقم ( Urea(UV هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 

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

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا یفرصم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  تمسق  رد  دادعت  مالقا و 

ههام راهچ  باسح  هیوست.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

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

48224351-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باسح باسح هیوست.ددرگ   هیوست.ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هدیدرگ   هدیدرگ یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تمسق   تمسق ردرد   دادعت   دادعت وو   مالقا   مالقا هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع
ههام ههام راهچ   راهچ

1515
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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 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

6097862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  اهدرادناتسا 4  ریاس  ناژور و  ردخم  داوم  تیک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000093 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
امزآ ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناژور  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج  ردخم  داوم  یتلوم  یتست  هس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

هبعج 10,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ناژور  طقف  یتست  هس  یاهتیک  تسا و  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 2  دوش و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

سخرس 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 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

6097887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک .جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق   44 اهدرادناتسا   اهدرادناتسا ریاس   ریاس وو   ناژور   ناژور ردخم   ردخم داوم   داوم تیک   تیک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1616

فارگویدراکورتکلا فارگویدراکورتکلا ذغاک   ذغاک رگنیف -  -  رگنیف بویت -  -  بویت لاتکر   لاتکر ماپزاید   ماپزاید یموینیمولآ -  -  یموینیمولآ لیوف   لیوف هتسب   هتسب یلکلا   یلکلا دپدپ   ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دوش هداد  خساپ  تساوخرد  تاحیضوت  قبط.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000101 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رایرهش یازفا  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یموینیمولآ  لیوف  هتسب  یلکلا  دپ  الاک :  مان 

ددع 24,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   WOCKHARDT هدنزاس عجرم   DIAZEPAM یتراجت مان  یددع  هبعج 5   mg 10 زد بویت  لاتکر  ماپزاید  الاک :  مان 
رتسگ تارآ  انیس 

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

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 110 زیاس یکشزپ  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

لور 200 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان   g 260 ینلیتا یلپ  بویت  دورتکلا  لژ  الاک :  مان 
بویت 144 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  یتکاپ  نتراک 100   ZP1050 لدم راوپ  پملک  تیک  الاک :  مان 

تس 1,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

کتپ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   300x34 mm عطقم زیاس   m 2 لوط تسوپ  نودب  کشجنگ  نابز  بوچ  راولا  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناکاپ بط  امس  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناکاپ  بط  امس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   S-M-L-XL زیاس راد  هناچ  تخس  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم  نوسناج  یتراجت  مان  یلور  هتسب   m 50 لوط  mm 24 ضرع یذغاک  بسچ  الاک :  مان 
لور 500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
MAJOR MEDICAL PRODUCTS Co. هدنزاس عجرم   SKY TAPE یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   6x8 cm زیاس یا  هناورپ  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

نارای یالاک  لاگس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . Ltd
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب صقان  خساب  ادیکا.دوش  هداد  خساپ  دیاب  مالقا  یمامت.دشاب  یم  ددع  هب  مالقا  رادقم.دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  : دیکات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09910882291 سامت هرامش.دینک  هاگن  تمیق  رابتعا  خیرات  هب.هدننک  نیمات  اب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه.دوشن  هداد  یتساوخرد 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: 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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ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  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 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

6097892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تسیل  حرش  ینف  تاصخشم  اب   B سالک یزیمور  عیرس  والکوتا  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000327 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
انیوآ زارف  افیا  هدننک  هضرع  عجرم   AVICO یتراجت مان   lit 25 تیفرظ  CUBIC لدم یکشزپ  یزیمور  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا نارهت  زا  جراخ  بصن  .دراد  بصن  هب  زاین  رهشمالسا ، لیوحت  لحم  ، تسا لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور تمیق 45  رابتعا  لقادح  .دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش  تسویپ ، قبط  ینف  تاصخشم 

لاس کی  لقادح  یتناراگ 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور عیرس   عیرس والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 1818
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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 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

6097893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  -23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - امسالپو راخب  کیژولویب  تستروپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101099414000387 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   INTERLOCK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   STEAM لدم یکشزپ  یزلولس  نویسازیلیرتسا  کیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 
راگدنام تراجت  ادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERLOCK MEDIZINTECHNIK GmbH

هبعج 140 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

عجرم  INTERLOCK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   PLASMA لدم یکشزپ  یزلولس  نویسازیلیرتسا  کیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 
راگدنام تراجت  ادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERLOCK MEDIZINTECHNIK GmbH هدنزاس

هبعج 200 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  -23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - امسالپو راخب  کیژولویب  تستروپسا   :: 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

امسالپو امسالپو راخب   راخب کیژولویب   کیژولویب تستروپسا   تستروپسا ناونع : : ناونع 1919
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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 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

6097914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ).  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134451 (  یاضاقت  یهاگشیامزآ -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007975 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدرب دور  اقآ  روپ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   m 2 زیاس  20x20 mm شم اب  یکیتسالپ  یروت  الاک :  مان 

رتم 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ایرآ ویتوموکول  مات  هدننک  هضرع  عجرم   HITESI یتراجت مان   GE ویتوموکل روتوم  نغور  یروت  رتلیف  هدنرادهگن  رواک  هعطق  تکسگ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ).  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134451 (  یاضاقت  یهاگشیامزآ -  مزاول   :: 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

ویتوموکل ویتوموکل روتوم   روتوم نغور   نغور یروت   یروت رتلیف   رتلیف هدنرادهگن   هدنرادهگن رواک   رواک هعطق   هعطق تکسگ   تکسگ شمشم -  -  اباب   یکیتسالپ   یکیتسالپ یروت   یروت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث تکرش.ههام  3 تخادرپ.تسا هباشمدکناریا.ناتسرامیبات  لمح  هنیزهو  سانشراکداتابریافیدمویه  فرصمرابکیربمچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هتشاددمیآ 

1101005920000482 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  WENZHOU KLF MEDICAL PLASTICS هدنزاس عجرم  نوخ  قیرزت  تس  دربراک  هدنوش  لفق  گنلش  اب  هدنوش  ژاتنوم  نوخ  ربمچ  هعومجم  الاک :  مان 
شخب ددم  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع 

تس 150 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

:: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریافیدمویه ریافیدمویه فرصمرابکیربمچ   فرصمرابکیربمچ ناونع : : ناونع 2 12 1
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جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب مالقاواهتیک  هیلک  لیوحت   .. تسا هباشم  دک  ناریا  دوش  تقد   - 1401 هامید تهج  هاگشیامزآ  زاین  دروم  یاهتیک  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزآ داتو  یگنهامه 

1101091325000118 زاین :  هرامش 
جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ADALTIS S.R.L یتیک هتسب 1   EIAgen Detect HIV 4 Total Screening Kit 96T عون  HIV تیک الاک :  مان 
رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت 

هتسب 85,254 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ زیر  لاسرا.دنیامن  تکرش  زربلاو  نارهت  زا  طقف.تسیمازلا  نتشاد  طبترم  هموزر.تساراکنامیپ  اب  ناتسرامیب  لحمرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم مالعا  لطاب  تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  روتکاف  شیپ  یراذگ و  تمیق  تسیل  قبط  ههام .  تخادرپ.تسیمازلا 3 

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

34502007-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502007-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EIAgen Detect HIV 4 Total Screening Kit 96TEIAgen Detect HIV 4 Total Screening Kit 96T عون   عون   HIVHIV  تیک تیک ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CB160 2017 لدم  BINDER راد  CO2 روتابوکنا هاگتسد   LCD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000355 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  تاب  هناماس  یمالعا  تمیق 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هیوست 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CB160CB160   2 0 1720 لدم  17 لدم   BINDERBINDER راد   راد   CO2CO2 روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد   LCDLCD ناونع : : ناونع 2323
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نادبنگود همیکح  یب  یب  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 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

6098156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  دات  دروم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ناریا تخاس  هلاناک  نامیدس 10  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ دیق  روتکافرد  irc

1101030090000412 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط زآ  نایسراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ESR 2010 لدم یهاگشیامزآ  نامیدس  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموصعم 09171490483 یاقآ   : هاگشیامزآ لوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جردروتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 
 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 

دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک   1010 نامیدس   نامیدس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2424
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کال نیراپه  -660 دادعت نشکاس 8  دنوس  - ددع لازان 2000  نژیسکا  دنوس  -200 دادعت گاوومه 12  دادعت 420- گاوومه 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط...وریغو   21000

1101091794000717 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  زیاس 8  یکشزپ  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

حرش تایئزج  - ههام  4 تخادرپ یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یکشزپ تازیهجت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 22  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد 

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

لازان لازان نژیسکا   نژیسکا دنوس   دنوس -- 2 00200 دادعت دادعت   1212 گاوومه   گاوومه -- 420420 دادعت   دادعت   1010 گاوومه   گاوومه ناونع : : ناونع 2525
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد   - یتراگوف یموتکلوبمآ  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن

1101094336000565 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

CEM 602 دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   PEROUSE MEDICAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 4 زیاس یقورع  یتراگوف  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا  - یمازلا ورادو  اذغ  هناماس  رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتزا  سپ  هام  تخادرپ 4 یتسویپ -

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243486-034  ، 32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراگوف یتراگوف یموتکلوبمآ   یموتکلوبمآ دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 2626
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رسناور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لولحم  ) یجنسدی تیک  ددع   100  + یجنسرلک تیک  ددع   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تست نیلاپ  تکرش  هشاب  ات 8  جنر 0.1  یاراد   ) یجنسرلک هاگتسد 

1101030574000016 زاین :  هرامش 
رسناور ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

دابآ مرخ  شجنس  رلک  هدنزاس  عجرم   g 10 یددع هتسب 100   DPD یجنسرلک صرق  فرعم  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

هلاس  هس  فرصم  خیرات  لقلادح  دیاب  یمیش  بهاو  تکرش  یجنس  دی  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یدقن  تروص  هب  یتخادرپ  هجو 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 
یدارمهاش 09185680008 داهرف 

6796169799 یتسپ :  دک  رسناور ،  نامردو  تشادهب  هکبش  رسناور ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46526601-083  ، 46526605-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46526601-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنسرلک یجنسرلک هاگتسد   هاگتسد لولحم - ) - ) لولحم  ) ) یجنسدی یجنسدی تیک   تیک ددع   ددع   100100  + + یجنسرلک یجنسرلک تیک   تیک ناونع : : ناونع 2727
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4jr 8f رتتک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003023 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
4jr 8f رتتک گنیدیاگ  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجروالف ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092460000023 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناجروالف  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفرصم  مالقا  - 

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

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

الاک لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8451683115 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37421011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37427043-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

44jr jr 8f8f  رتتک رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 2828

زیلاید زیلاید یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 157 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gs67jm3bwvbls?user=73474&ntc=6098171
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098171?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/scusn6wl4m2r4?user=73474&ntc=6098173
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098173?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناکوب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  یتسویپ  تسیل  قباطم  ملق )  20 هاگشیامزآ (  یفرصم  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093604000005 زاین :  هرامش 

ناکوب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  AST SGOT تیک الاک :  مان 

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

نایور فیط  هدننک  هضرع  عجرم  نایور  فیط  یتراجت  مان  یددع  هسیک 850  یدنب  هتسب  عون   cc 30 تیفرظ یهاگشیامزآ  رادکشاق  لوتسا  فرظ  الاک :  مان 
هسیک 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمومع یمیشویب  دیریسیلگ  یرت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ATLAS MEDICAL هدنزاس عجرم   ATLAS MEDICAL یتراجت مان  یتست  هبعج 100  یدنب  هتسب  عون  لدم 8.00.02.0.0100   ASO latex تیک الاک :  مان 
نیما رتسگ  ریهز  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هضرع عجرم   ATLAS MEDICAL هدنزاس عجرم   ATLAS MEDICAL یتراجت مان  یتست  رادقم 100  هبعج  لدم 8.00.00.0.0100   CRP latex تیک الاک :  مان 
نیما رتسگ  ریهز  هدننک 

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

HCG RAPID ELISA 192 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  نوخ 192  مرس  زا  یگلماح  تیک  الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  فذح  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  تساوخرد  قباطم  اقیقد  دیاب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951678366 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لباقم  تلادع  خ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46272450-044  ، 44462724-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44462724-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم ملق )  )  ملق 2020 هاگشیامزآ (  (  هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030
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مهدزاود هاگشیالاپ  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 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0000399 اضاقت : هرامش  ,..(/ SENSOR, FLOW METER رزیالانآ ( تازیهجت  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000456 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریدم تراجت  لازغ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FLOW METER یتراجت مان   DMF-1-6-B/D لدم رتمولف  الاک :  مان 

ددع 101 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل " یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

,..( ,..( SENSOR,  FLOW METERSENSOR,  FLOW METER رزیالانآ ( ( رزیالانآ تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3131
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بونج زیختفن  قطانم  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 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

6098352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک همانسانش  هارمهب  یهاگشیامزآ  صلاخ  کینبرک  نژورتین / نوگرآ /  نزوردیه / لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004943 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاگ ناکرا  هدنزاس  عجرم   m^3 8/5 مجح ردنلیس  دصرد  صولخ 99/9 یتعنص  نژورتین  الاک :  مان 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

سراپ رلک  ردنلیس   kg 0/5 دصرد صولخ 99/999 زاگ  تلاح  نژوردیه  الاک :  مان 
بعکم رتم  10 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
LOA یتراجت مان   Lit 40 مجح ردنلیس  دصرد  99/9- دصرد صولخ 99/99 یتعنص  نوگرآ  زاگ  الاک :  مان 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

درکرهش کینبرک  زاگ  یزاس  نیشام  هدننک  دیلوت  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  عیام  دیسکا  ید  نبرک  الاک :  مان 
مرگولیک 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  یدقن و 3  ریغ  تروص  هب  تخادرپ  تسیمازلا + تسویپ  تسیل  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  + دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب زاوها  رد  شورف  یگدنیامن  یاراد.دشاب  یمن  یسررب  لباق  ینف  تاصخشم  نودب  یلام  داهنشیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23343-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفیک یفیک همانسانش   همانسانش هارمهب   هارمهب یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ صلاخ   صلاخ کینبرک   کینبرک نژورتین / / نژورتین نوگرآ /  /  نوگرآ نزوردیه / / نزوردیه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3232
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ   ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم   UNI UT333 جنس تبوطر  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو 

1101091426000334 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SHAW METERS هدنزاس عجرم   SHAW یتراجت مان   SDH لدم لاتیجید  جنس  تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تاصخشمو  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم   UNI UT333 جنس تبوطر  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس 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 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

6098375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ  ) ) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم داتو   داتو لیمکت   لیمکت روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   UNI  UT333UNI  UT333  جنس جنس تبوطر   تبوطر هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا  ( ( رادیرخ رادیرخ یتساوخ   یتساوخ ردرد   تاصخشمو   تاصخشمو

3333

قیرزت قیرزت تکویژنآ   تکویژنآ یناتسرامیب -  -  یناتسرامیب یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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دوش هداد  خساپ  تاحیضوت  قبط.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000102 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   22G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

نتراک 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   24G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
نتراک 4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEFLON یتراجت مان  یددع  نتراک 500   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

نتراک 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  کپ  یو  هتسب   TOO4 لدم روتاگیرا  وشتسش  تس  الاک :  مان 
تس 1,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اوآ دم  لایور  هدننک  هضرع  عجرم  ادمور  یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

نتراک 30 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساپ ادیکا.دوش  هداد  خساپ  دیاب  مالقا  یمامت.دشاب  یمدکناریادادعت  قبط  مالقا  رادقم.دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  : دیکات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09910882291 سامت هرامش.دینک  هاگن  تمیق  رابتعا  خیرات  هب.هدننک  نیمات  اب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه.دوشن  هداد  یتساوخرد  هب  صقان 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: 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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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمهاولیک رتمویسناتپ 5 یدورو  ( نایرج هب  رتمویسناتپ  لدبم  ) رسویدسنرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  رد  سکع 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - هام هیوست 2 
1101001469001288 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SMITHS MEDICAL هدنزاس عجرم  یمجاهت  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد   MX860P1 رسویدسنرت الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمهاولیک رتمویسناتپ 5 یدورو  ( نایرج هب  رتمویسناتپ  لدبم  ) رسویدسنرت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  رد  سکع 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه -- هام هام   22 هیوست   هیوست تسویپ   تسویپ ردرد   سکع   سکع یمهاولیک   یمهاولیک 55 رتمویسناتپ   رتمویسناتپ یدورو   یدورو (( نایرج نایرج هبهب   رتمویسناتپ   رتمویسناتپ لدبم   لدبم )) رسویدسنرت رسویدسنرت ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- هدننک هدننک نیمات   نیمات

3535
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع  نتراک 400  یدنب  هتسب  عون  دک 4063000  تاعیام  قیرزت  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MEDIVOLS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   ml 150 یکشزپ تسورکیم 

1101030329000852 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

مق هنادگنر  یئایمیش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سکیدم  یتراجت  مان  یددع  نتراک 400  یدنب  هتسب  عون  دک 4063000  تاعیام  قیرزت  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 5,000 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIVOLS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   ml 150 یکشزپ تسورکیم  الاک :  مان 

هبعج 5,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هباشم  دک  ناریاو  یناریادنرب  زکرم  دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف یگنهامه  طیارش  لوبق  تروص  رد  افطل  تیفیک 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   150150 یکشزپ   یکشزپ تسورکیم   تسورکیم تاعیام -  -  تاعیام قیرزت   قیرزت مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 3636
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ع)  ) نینموملاریما 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 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

6098451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دشابیم  ههام  تروص 2 هب  هیوست.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  قوف  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095283000010 زاین :  هرامش 

یوخ ع )   ) نینموملا ریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   D.T.A یتراجت مان   YZ-130/160/200 لدم دازون  دوه  یسکا  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NINGBO DAVID یتراجت مان   HKN-90 لدم دازون  رمراو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
عماج هافر  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم  عماج  هافر  ناغمرا  یتراجت  مان  لدم 620  تیعضو  هس  دازون  تاک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دشابیم  ههام  تروص 2 هب  هیوست.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  قوف  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5817655415 یتسپ :  دک  ییابطابط ،  یضاق  گیبریما خ  نادیم  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36365676-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36365676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازون دازون تاک   تاک دازون -  -  دازون رمراو   رمراو هاگتسد   هاگتسد دازون -  -  دازون دوه   دوه یسکا   یسکا هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 3737
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جوسای لیلج  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 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

6098622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000472 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب و هدننک  هضرع  عجرم   HYPHEN BIOMED یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  داقعنا  رمیاد  ید  تیک  الاک :  مان 

رون ناهوژپ  نیورآ  یروانف 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هام  راهچ  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 3838

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

6098644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  متشه  هاگشیالاپ  قیقدرازبا  عجرم  یریگ  هزادنا  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000438 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ رضاح  هاگشیالاپ  رد  شرافس  غالبا  زا  دعب  هلصافالب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمن  رودقم  هاگشیالاپ  زا  جراخ  هب  لاسرا  ناکما  - 

IEC17025 رظن دروم  درادناتسا  - 
هدنهد داهنشیپ  تکرش  یاه  همان  یهاوگ  یمامت  هیارا  -

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: 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 تسیل   تسیل قبط   قبط متشه   متشه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ قیقدرازبا   قیقدرازبا عجرم   عجرم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 3939
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ.یرتیل  300 .رگزاس دنرب.روتابوکنا  برد  رود  رشاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000337 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یلعوب تعنص  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  یلعوب  یتراجت  مان  یناتسرامیب  والکوتا  هاگتسد  برد  یدنب  بآ  دربراک  ینوکیلیس  رشاو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/15 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوشب .دوشب تسویپ   تسویپ امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ.یرتیل   شیپ.یرتیل 300300 .رگزاس .رگزاس دنرب.روتابوکنا   دنرب.روتابوکنا برد   برد رود   رود رشاو   رشاو ناونع : : ناونع 4040

پوکسورکیم پوکسورکیم دربراک   دربراک هداس   هداس یایا   هشیش   هشیش فافش   فافش یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالمال   ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000137 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MICROSCOPE SLIDE یتراجت مان  یددع  هتسب 72  پوکسورکیم  دربراک  هداس  یا  هشیش  فافش  یهاگشیامزآ  مال  الاک :  مان 

قفش هار  هدننک 
هتسب 100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
بط بایداپ  هدننک  هضرع  عجرم   I TEST یتراجت مان  یتست  هبعج 50   PT-TFO-612 لدم عوفدم  رد  یفخم  نوخ  عیرس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

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

راکتبا انیس  تازیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نماث  راکتبا  انیس  تازیهجت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   MCP 20-24C لدم یهاگشیامزآ  گنیلوک  تیلپ  الاک :  مان 
نماث

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نورتون ییوراد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  نورتون  یتراجت  مان   cc 250 یکیتسالپ فرظ  یهاگشیامزآ  نویسرمیا  نغور  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
برغ بط  دام  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 300  نتراک  راد  کقشاق  لدم  نلیپورپ  یلپ  عوفدم  یریگ  هنومن  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 750 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

IMPROVE هدنزاس عجرم   IMPROVE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 100  ینوفلس  هتسب   ml 4 تیفرظ  13x75 mm زیاس  k3.cbc مویکو یریگنوخ  هلول  الاک :  مان 
امزآ بط  ورشیپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

DIRUI INDUSTRIAL هدنزاس عجرم   DIRUI STRIP URIN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   DSU11 دک یهاگشیامزآ  یرتماراپ  راردا 11  راون  تیک  الاک :  مان 
شهوژپ زاس  انیب  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . Co

هتسب 30 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یبط صیخشت  هدننک  هضرع  عجرم   NORMAX یتراجت مان  یددع  نتراک 336   12x100 mm زیاس تاکیلیسورب  هشیش  سنج  یهاگشیامزآ  تشک  هلول  الاک :  مان 
کلم

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   18x18 mm زیاس یهاگشیامزآ  یا  هشیش  لمال  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   NIMS یتراجت مان   YELLOW TUBE لدم یهاگشیامزآ  رلپمس  کون  هبعج  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادباسح  لاور  قبط  تخادرپ  هوحن  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 211   37269021- عالطا تروصرد  دریگ  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: 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 

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

زا 157 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ywnuvjns5kped?user=73474&ntc=6098679
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098679?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاگ هاگتسد  تهج  نوخ  دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000553 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهام بط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم   GALA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   TD-4360 لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

هبعج 40,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاگ الاگ هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 4242
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دابآرظن ناتسرهش  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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب امتح  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم  هام  تروص 2  هب  تخادرپ  لاتیجید  یرتیل  والکوتا 25  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدش  همیمض  روتکاف  شیپ 

1101093614000035 زاین :  هرامش 
دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

امزآ ناید  شوواک  هدننک  هضرع  عجرم  شوواک  یتراجت  مان   AV-25 لدم  Lit 25 تیفرظ  N سالک یدومع  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیدیئات اب  طقف  هاگتسد  دیرخ  دشابیم  یتسویپ  تسیل  قبط  هاگتسد  دیرخ  دش  هداد  دهاوخن  رثا  بیترت  دنرادن  ار  هاگتسد  دم  یآ  هک  یاهتکرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دم یآ 

3331916496 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  نایگنهرف  کرهش  دابآرظن  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45385005-026  ، 45385003-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45385003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیاب دیاب امتح   امتح دشابیم   دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه دشابیم   دشابیم هام   هام   22 تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ لاتیجید   لاتیجید یرتیل   یرتیل   2525 والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب هدش   هدش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

4343
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دهاش 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 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

6098727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000258 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتعنص عمتجم  هدنزاس  عجرم   BIC یتراجت مان   ml 450 رادقم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   23/5x15 cm زیاس  ITP01 لدم نوخ  دصف  هسیک  الاک :  مان 

میکح ایوپ  بط  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  تثعب 
هتسب 3,000 دادعت : 

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

الاک تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک  هاگشیامزا  یفرصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091264000037 زاین :  هرامش 

زاریش ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرآ هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 2000   ml 2 زیاس  CBC فرصم رابکی  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک  هاگشیامزا  یفرصم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7164788363 یتسپ :  دک  بالقنا ،  یادهش  زاریش - تشادهب  زکرم   - نورزاک هزاورد   - هیوبیس راولب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37381011-071  ، 37381012-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37387723-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 4444

ددرگ ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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نارهت ناتسا  یکشزپ  مولع  دحاو  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشناور تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005062000034 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
لاناک 19EEG/QEEG -28 هاگتسد - 

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

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

09197610052 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613181 یتسپ :  دک  قاتا 101 ،  شزومآ  نامتخاس  انیسروپ  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404720-021  ، 88991162-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88988957-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشناور یسانشناور تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646
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 - 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 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

6098886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یداب 60  یتنآ   hbs تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000285 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 : 

1401/10/13 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

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-237-906 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 10-10-1401 12-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  هاگورین -  نویساربیلاک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   6060 یداب   یداب یتنآ   یتنآ   hbshbs تیک   تیک ناونع : : ناونع 4747

هاگورین هاگورین نویساربیلاک   نویساربیلاک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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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 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003327 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   g 250 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 99/9 ردوپ  تافلوس  میدس  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  اب  تیولوا  دوشیم  تخادرپ  هزور  سانشراک 20 داتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32222683-058  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PCA  ) درد پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003032 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
(PCA  ) درد پمپ  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gg  250250 یکیتسالپ   یکیتسالپ فرظ   فرظ دصرد   دصرد صولخ  99/999/9 صولخ ردوپ   ردوپ تافلوس   تافلوس میدس   میدس ناونع : : ناونع 4949

(( PCAPCA  ) ) درد درد پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 5050
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  قباطم   PSV ددع نویساربیلاک 4  سیورس ،  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000814 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  تمیق  دروآرب  ینف و  تاعالطا  تادنتسم ، یراذگراب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244035-8  هرامش  هب  هواک  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

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

38244035-086  ، 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6098971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153578 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
servomex نژیسکا رزیالانآ  تاعطق  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PSVPSV  ددع ددع   44 نویساربیلاک   نویساربیلاک سیورس ،  ،  سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5151

servomexservomex  نژیسکا نژیسکا رزیالانآ   رزیالانآ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5252
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نادمه هیمطاف  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پات ویارک  _ نینج لاقتنا  رتتک   _ رچکناپ نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000182 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   ET CATHETER یتراجت مان  یددع  نتراک 10   cm 23 زیاس لدم 224425  نینج  لاقتنا  رتتاک  الاک :  مان 

ایرآ نابیبط 
نتراک 300 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یهاگشیامزآ یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   OPU یتراجت مان  یددع  نتراک 10   cm 35 زیاس لدم 337350   OPU هلاناک کت  رچکناپ  نزوس  الاک :  مان 

ایرآ نابیبط 
نتراک 300 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نابیبط یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CRYOTOP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  نینج  دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  الاک :  مان 

ایرآ
هبعج 300 دادعت : 

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

یکشزپ تازیهجت  دات  ههام  تخادرپ 3  ناتسرامیبرابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پات پات ویارک   ویارک __ نینج نینج لاقتنا   لاقتنا رتتک   رتتک  _ _ رچکناپ رچکناپ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 5353
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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 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  قبط  یهاگشیامزا  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003328 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا ییوراد  یقیرزت و  یاه  هدروآرف  ینلیپورپ  یلپ  یرطب  میدسرورلک   0/9+ دصرد زد 0/2 یقیرزت  لولحم  نیساسکولفورپیس  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  اب  تیولوا  دوشیم  تخادرپ  هزور  سانشراک 20 داتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32222683-058  ، 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

ناوارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  دات  - دوش لیمکت  لماک  اناوخ و  قیقد و  مالعتسا.یزکرم  هاگشیامزآ  هب  طوبرم  مالعتسا  مرف  گرب  تسویپ 6 هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092922000032 زاین :  هرامش 

ناوارس نام  رد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 20  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزا  یفارگوتامورک   A2 نیبولگومه تیک  الاک :  مان 

دمراف ایرآ  یناگرزاب 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  - دوش لیمکت  لماک  اناوخ و  قیقد و  مالعتسا.یزکرم  هاگشیامزآ  هب  طوبرم  مالعتسا  مرف  گرب  تسویپ 6 هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951743189 یتسپ :  دک  ناوارس ،  تشادهب  زکرم  - یدازآ نابایخ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوراد ییوراد وو   یقیرزت   یقیرزت یاه   یاه هدروآرف   هدروآرف ینلیپورپ   ینلیپورپ یلپ   یلپ یرطب   یرطب میدسرورلک   میدسرورلک   0/90/9++ دصرد دصرد 0/20/2 زدزد   یقیرزت   یقیرزت لولحم   لولحم نیساسکولفورپیس   نیساسکولفورپیس ناونع : : ناونع 5454

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزا   هاگشیامزا یفارگوتامورک   یفارگوتامورک   A2A2 نیبولگومه   نیبولگومه تیک   تیک ناونع : : ناونع 5555

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

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

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

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

6099006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 6f-140 cm (50 هتخل شکم  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000162 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( ددع 6f-140 cm (50 هتخل شکم  رتتک  - 

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

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

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

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

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 f- 140  cmf- 140  cm  هتخل هتخل شکم   شکم رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

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

6099009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار هنزوس 5/0  ود  نیلورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003036 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار هنزوس 5/0  ود  نیلورپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  144 دادعت : 

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/10/12هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یلاتیجید 1  گولانآ  رتم  مها  هاگتسد  امد 1   TDS/PH/EC یریگ هزادنا  تیلباق  اب  یملق  رتم   PH هاگتسد یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   5/05/0 هنزوس   هنزوس ودود   نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 5757

یلاتیجید یلاتیجید گولانآ   گولانآ رتم   رتم مها   مها هاگتسد   هاگتسد   11 امد   امد   TDS/PH/ECTDS/PH/EC یریگ یریگ هزادنا   هزادنا تیلباق   تیلباق اباب   یملق   یملق رتم   رتم   PHPH  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یناجاباب ثالث  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030249000059 زاین :  هرامش 

یناجاباب ثالث  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

یناجاباب ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یلم کناب  بنج  رح -  راولب  یناجاباب -  ثالث  ناتسرهش  هاشنامرک -  ناتسا  یناجاباب ،  ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6777113596 : 

46723249-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46723245-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناجاباب ثالث  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتناک لس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030249000058 زاین :  هرامش 

یناجاباب ثالث  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

یناجاباب ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا داهنشیپ  هئارا  تروصرد  سکمسیسدنرب  یمسر  یگدنیامن  رب  ینبم  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یلم کناب  بنج  رح -  راولب  یناجاباب -  ثالث  ناتسرهش  هاشنامرک -  ناتسا  یناجاباب ،  ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6777113596 : 

46723249-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46723245-083 :: 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 لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 5959

رتناک رتناک لسلس   ناونع : : ناونع 6060
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاو دیاگ  نلاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000245 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LL-1012271 دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

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

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 150 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  ریاو  دیاگ  نلاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

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

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاو ریاو دیاگ   دیاگ وو   نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

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

6099122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ 450 دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003038 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوخ 450 دصف  هسیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت لیاف  قبط  نویساربیلاک  یارب  ناتم  زاگ  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004857 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CALGAZ یتراجت مان   Lit 1/5 ردنلیس  Lit 112 تیفرظ  10AL لدم  psi 1000 راشف اب  دصرد  ناتم 2/5  یزاگ  طولخم  نویساربیلاک  ردنلیس  الاک :  مان 

ناتسلگنا هدنزاس  روشک   CALGAZ هدنزاس عجرم  نایاد  زاگ  للملا  نیب  تراجت  هدننک 
ردنلیس 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضاقت لیاف  قبط  نویساربیلاک  یارب  ناتم  زاگ  ردنلیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32303583-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

450450 نوخ   نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 6262

اضاقت اضاقت لیاف   لیاف قبط   قبط نویساربیلاک   نویساربیلاک یارب   یارب ناتم   ناتم زاگ   زاگ ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 6363

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 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

6099150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویدراکورتکلا دورتکلا  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000286 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هیدنرز  ههونیس  رتسگ  نامرد  ینواعت  هدنزاس  عجرم   SINOGEL یتراجت مان   g 260 بویت یکشزپ  یفارگویدراکورتکلا  دورتکلا  لژ  الاک :  مان 

هیدنرز ههونیس  رتسگ  نامرد  ینواعت 
بویت 2,000 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویدراکورتکلا یفارگویدراکورتکلا دورتکلا   دورتکلا لژلژ   ناونع : : ناونع 6464
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمشاک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  امد  نیالفآ  رگال  اتید  یآ و  زیرف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000093 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  نابامد  یتراجت  مان   ITL-1U لدم امد  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 37 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دنس  تبث  الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  باسح 2  هیوست  دشاب -  یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکمرگ نکمرگ وو   هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هبهب   زهجم   زهجم لاتیجید   لاتیجید امد   امد رلرتنک   رلرتنک امد / / امد رگالاتید   رگالاتید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6565
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلپمس وتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030243000031 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 09183367892 هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714438644 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  اضر - ماما  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  راتسرپ  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34278542-083  ، 37106314-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34279745-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلپمس رلپمس وتا   وتا ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 157 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bnvrbawka4gx3?user=73474&ntc=6099268
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6099268?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6099429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  -23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - کیژولویب راخب و  تستروپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000389 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   INTERLOCK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   STEAM لدم یکشزپ  یزلولس  نویسازیلیرتسا  کیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 

راگدنام تراجت  ادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERLOCK MEDIZINTECHNIK GmbH
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
عجرم  INTERLOCK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   PLASMA لدم یکشزپ  یزلولس  نویسازیلیرتسا  کیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 

راگدنام تراجت  ادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERLOCK MEDIZINTECHNIK GmbH هدنزاس
هبعج 2 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا  -23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - کیژولویب راخب و  تستروپسا   :: 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

یکشزپ یکشزپ یزلولس   یزلولس نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا کیژولویب   کیژولویب رگناشن   رگناشن ناونع : : ناونع 6767
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000930 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امزآ یمیش  ناژون  هدننک  هضرع  عجرم   ALFA یتراجت مان  یددع  هبعج 25  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نینوپورت  تیک  الاک :  مان 

هبعج 3,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000331 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   7MED یتراجت مان   SL0501 لدم  µl 1000 تیفرظ فرصمرابکی  یهاگشیامزآ  یبآ  رلپمس  رس  الاک :  مان 

ددع 1,039 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نینوپورت   نینوپورت تیک   تیک ناونع : : ناونع 6868

فرصمرابکی فرصمرابکی یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یبآ   یبآ رلپمس   رلپمس رسرس   ناونع : : ناونع 6969

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

6099452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا..دشاب  ربتعم  اه  یگدنیامن  .دنشاب  هتشاد  یس  را  یا  دک  دیاب  اه  الاک  .دنشاب  دمیآ  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن هعجارم  تسویپ  هب  دشابیم و 

1101090877000088 زاین :  هرامش 
مق ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

میکح رتسگ  زیهجت  یددع  نتراک 50  زبس  رد  لدم   cm 5 عافترا  cm 1 رطق ینلیپورپ  یلپ   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

هدنرب .دنشاب  یناریا  سانجا.دشاب  ربتعم  اه  یگدنیامن  .دنشاب  هتشاد  یس  را  یا  دک  دیاب  اه  الاک  .دنشاب  دمیآ  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  تسویپ  هب  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا.دنهد  لیوحت  ار  سانجا  هیلک  زور  تدم 10 فرظ  دیاب  هناماس 

3717194544 یتسپ :  دک  یلامش ،  تمکح  شبن  دیحوت -  راولب  یاهتنا  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31101130-025  ، 31100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3110000-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینلیپورپ ینلیپورپ یلپ   یلپ   CBCCBC  شیامزآ شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 7070
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسوتکزرورتسیه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001091 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   A42021A لدم یپوکسوتکزرورتسیه  یحارج  تیش  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپرد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلاوربتعم  دمیآو  مالعتسا  طیارشو  ینف  تاصخشم 

یمازلا  لیابوم  جرد 
یهازن 09160965132

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسوتکزرورتسیه پوکسوتکزرورتسیه ناونع : : ناونع 7171
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DG1032Z لوگیر دنرب  هلاناک  زتره 2  اگم  روتارنژ 30  نشکناف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003046 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کین نایار  کینورتکلا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  کین  نایار  یتراجت  مان   RN-DFG-5 لدم زترهاگم   DDS 5 روتارنژ نشکناف  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

DG1032ZDG1032Z لوگیر   لوگیر دنرب   دنرب هلاناک   هلاناک   22 زتره   زتره اگم   اگم   3030 روتارنژ   روتارنژ نشکناف   نشکناف ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ییاجر  دیهش  هاگورین  دود  یرادرب  هنومن  بورپ  دود و  رزیالانآ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001500000010 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سلاپ جوم  روزیلانآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد کرادم  هارمه  و  رهم )) اضما و  ) هدومن رپ  هعلاطم و  تقد  اب  هدرک و  دولناد  تسویپ  زا  ار  دادرارق  سیون  شیپ  تمیق و  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دودرم  امش  داهنشیپ  تاحفص ) مامت   ) هدش اضما  رهم و  دادرارق  سیونشیپ  مالعتسا و  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دامن  یراذگراب 

دک موس ،  هقبط  - ینیوزق همالع  نامتخاس  ندعم -  تعنص و  هرادا  بنج  تایلام -  راولب  باون -  تارادا  عمتجم  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3419858813 یتسپ : 

33653211-028  ، 33376913-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33376912-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق نیوزق ییاجر   ییاجر دیهش   دیهش هاگورین   هاگورین دود   دود یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن بورپ   بورپ وو   دود   دود رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7373
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکمسیس هاگتسد  تهج  زیال  لولحمو  نوتوزیا  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000064 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط یطرآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  یط  رآ  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ سکمسیس  یژولوتامه  هاگتسد  صوصخم  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 250 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  بط  یط  رآ  یتراجت  مان   Lit 0/5 یکیتسالپ یرطب  سکمسیس  یژولوتامه  هاگتسد  صوصخم  سکیا 21  اک  زیال  لولحم  الاک :  مان 
بط یطرآ  یکشزپ 

یرطب 100 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 6 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ( رگراک یاقآ  هرامشاب 09132504851( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکمسیس سکمسیس هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج زیال   زیال لولحمو   لولحمو نوتوزیا   نوتوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 7474
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

30 لایو ,A نژ یتنا  صیخشت  فرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
30 لایو B نژ یتنا  صیخشت  فرعم 
30 لایو D نژ یتنا  صیخشت  فرعم 
1101030733000447 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  لانولکونوم   A مرس یتنآ  نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  لانولکونوم   B مرس یتنآ  نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  لانولکونوم   D مرس یتنآ  نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دکاب روتکاف  شیپ  قاصلا 
دشاب یم  ههام  ناتسرامیب 2  تخادرپ  طیارش 

سامت 03531602078 هرامش 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3030 لایو لایو DD  نژنژ یتنا   یتنا صیخشت   صیخشت فرعم   فرعم   3030 لایو لایو BB نژنژ یتنا   یتنا صیخشت   صیخشت فرعم   فرعم   3030 لایو لایو ,, AA  نژنژ یتنا   یتنا صیخشت   صیخشت فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 7575
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tropnin -D Dimer -CK،MB- یاه تیک  نیمات  ( - Cardiac Marker Analyzer رتم (  نینوپورت  هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دیرخ  یلصا  طرش  زج   Myoglobin BHCG

1101060040000413 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زیهجت ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   Elisa نینوپورت تیک  الاک :  مان 
رون

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  - ههام تخادرپزاب 3  هدنشورف - اب  لاسرا  هنیزه   IMED رد تبث  - هدنشورف اب  یزادنا  هار  شزومآ و   - بصن نامز  زا  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا حطس  رد  شورف  هقباس  هلاس -  10

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Tropnin -D Dimer -CK،MB-Tropnin -D Dimer -CK،MB- یاه   یاه تیک   تیک نیمات   نیمات ( - ( - Cardiac Marker AnalyzerCardiac Marker Analyzer رتم (  (  رتم نینوپورت   نینوپورت هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا طرش   طرش زجزج     Myoglobin BHCGMyoglobin BHCG

7676
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  ینز  رلکو  یئادز  دنگ  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000375 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نارف  یژرنا  دنیارف و  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   CIP2000Cl لدم  Lit\h 2000 تیفرظ یتعنص  رلک  قیرزت  جیکپ  الاک :  مان 

نارف یژرنا  دنیارف و  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ولبات  نامرک  یتراجت  مان  تظافح 42  هجرد   A 2500 نایرج تدش   kv 24 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   fix حرط هداتسیا  طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   KMC-1300V لدم یهاگشیامزآ  رسکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رازبا نف  راهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PROMINENT یتراجت مان   l/h 200-0 لدم ییایمیش  داوم  قیرزت   Hydro گنیزود پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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  164164   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینزرلک ینزرلک وو   یئادزدنگ   یئادزدنگ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  هدعم  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000552 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت ناسایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJINON یتراجت مان   TS-13140 لدم نولوک  بویت  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TS- 13140TS- 13140 لدم   لدم نولوک   نولوک بویت   بویت  _ _ هدعم هدعم نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 7878
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  کب 80000  شلف  اب  یچیپ  مرس  قیرزت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000716 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب  مرس  لولحم  لاقتنا  دربراک  یکشزپ  مرس  قیرزت  تس  الاک :  مان 

تس 80,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  کب 80000  شلف  اب  یچیپ  مرس  قیرزت  تس  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  دیرخ 

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   8000080000 کبکب   شلف   شلف اباب   یچیپ   یچیپ مرس   مرس قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع 7979
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادفاک 4*4/5*5/5 هشارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000577 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 40 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 5/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 40 دادعت : 

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

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

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

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش   5/55/5 ** 4/54/5 ** رادفاک  44 رادفاک هشارت   هشارت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

8080

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

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

زا 157 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xvhzduk2l453f?user=73474&ntc=6097806
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097806?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

6097810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  لارواک ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000280 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دمراف نیرآ  تیار  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  نیرآ  تیار  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   coverall L لدم سوریو  دض  هلوزیا  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 776 دادعت : 
1401/11/12 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

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 یلم  کناب  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 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

6097820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یا  ولب  نویس  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000132 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دربراک  AHW14R017S دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  سا  یا  ولب  نویس  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

یقورع
ددع 30 دادعت : 

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

.دشابیم یراک  هام  کی  یتخادرپ  / ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت  / دشاب دمیآ  تبث  هدننک  نیمات  تکرش  / یس یا  ولب  نویسریاو  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: 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

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا لارواک ،  ،  لارواک ناونع : : ناونع 8181

یسیس یایا   ولب   ولب نویس   نویس ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 8282
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( هر  ) ینیمخ 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   ent رازبا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000551 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICON هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 62.42.28   cm 8 زیاس شوگ  یحارج  یچولبورکیم  یچیق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: 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

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب 300 13) لمح هبعح  ددع  3900 (- یددع هتسب 510   23) نورتبال طلخ  یطوق  ددع  11730 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000192 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  مق  وراد  یلعوب  هدننک  هضرع  عجرم  یطوق  یدنب  هتسب  عون  یددع  دحاو 60  رد  دادعت  لوسپک  لکش  ادوس  طلخ  رب  رثوم  رایبش  یهایگ  یوراد  الاک :  مان 

مق وراد  یلعوب  هدنزاس  عجرم   ml 275 رادقم وراد  یلعوب 
یطوق 1 دادعت : 

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

دیهدب تمیق  الاک  حرش  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: 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

شوگ شوگ یحارج   یحارج یچولبورکیم   یچولبورکیم یچیق   یچیق ناونع : : ناونع 8383

(( یددع یددع 300300 هتسب   هتسب 1313)) لمح لمح هبعح   هبعح ددع   ددع 39003900 (-(- یددع یددع   510510 هتسب   هتسب   2323)) نورتبال نورتبال طلخ   طلخ یطوق   یطوق ددع   ددع 1173011730 ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358: یجرف

1101094152000229 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   15x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   10x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 600 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یریصح   یریصح تسوپ   تسوپ یراون   یراون بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 8585
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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

6097838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیم ولب 1  ناپیرت  یمشچ  لوپمآ  نالیه و 40  یمشچ  لژ  ددع   120 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000359 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  رازبا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ATP VISC PFS - HA یتراجت مان   cc 2/25 لوپمآ دصرد  زد 1/6  لژ  مشچ  یحارج  زادینورولایه  الاک :  مان 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   Cristavisc یتراجت مان   cc 1 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 1/5 لژ  یمشچ  تینورولایه  میدس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  هدنشورف و  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: 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

یلیم یلیم   11 ولب   ولب ناپیرت   ناپیرت یمشچ   یمشچ لوپمآ   لوپمآ   4040 وو   نالیه   نالیه یمشچ   یمشچ لژلژ   ددع   ددع   12 0120 ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق - دشابن امن  ندب  مرگ - ژامرگ 40  تسیل - قبط  راولش  هالک ، زاب ، تشپ  ناگ  لماش  یبآ  گنر  لافطا  لاسگرزب و  رامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دکناریا  دوش - جرد  روتکاف  لک 

1101094336000564 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یتس  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  دناب  ناپسا  سنج  راولش  ناگ و  ازجا  مان  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
بط عناص 

تس 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هطوبرم رظان  طسوت  هنومن  دات  زا  سپ  الاک  لیوحت  دیهد - رارق  یتسویپ  کرادم  رد  ار  لک  تمیق  روتکاف و  شیپ  مالعتسا و  گرب  - مرگ ژامرگ 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ  هام  تخادرپ 4 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243486-034  ، 32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: 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

نارهت هدیفر  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 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

6097846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس یپارتویزیف 50  پرتسا  دنب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090812000045 زاین :  هرامش 

نارهت هدیفر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVIN یتراجت مان   60x5 cm زیاس یپارتویزیف  دربراک  پرتسا  دنب  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... ورکلو ربز  بسچ  تناس  لقادح 5  یاراد  یتناس  یروبنز 5  شک  ههامکی ...  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1935973476 یتسپ :  دک   ، 9 کالپ یبونج  یمبلس  وگوزردناراولب خ  هیرطیق  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22678517-021  ، 22678526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22232741-021 :: 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

مرگ مرگ   4040 ژامرگ   ژامرگ تسیل - - تسیل قبط   قبط راولش   راولش هالک ، ، هالک زاب ، ، زاب تشپ   تشپ ناگ   ناگ لماش   لماش یبآ   یبآ گنر   گنر لافطا   لافطا وو   لاسگرزب   لاسگرزب رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 8787

یتناس یتناس   5050 یپارتویزیف   یپارتویزیف پرتسا   پرتسا دنب   دنب ناونع : : ناونع 8888
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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 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

6097858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هام  ید  ینامرد  یوراد  ملق   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000775 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شخپوراد یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg\ml 4 زد لوپمآ  نوزاتماتب  الاک :  مان 

هبعج 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

48327374-083  ، 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هام   هام یدید   ینامرد   ینامرد یوراد   یوراد ملق   ملق   1515 ناونع : : ناونع 8989
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092880000576 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب   DCP3.5 لدم لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  یمادنا  نورد  کالپ  الاک :  مان 
خاروس 6 دادعت 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب   DCP3.5 لدم لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  یمادنا  نورد  کالپ  الاک :  مان 
خاروس 7 دادعت 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

dcpdcp  کالپ کالپ ناونع : : ناونع 9090
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ناریا یلم  کناب  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 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

6097950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملسا دنرگ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000131 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یقورع دربراک   AG141002 دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  ملسا  دنرگ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یراک  هام  کی  تخادرپ  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  / دشاب دمیآ  تبث  هدننک  نیمات  تکرش  / ملسادنرگ ریاودیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: 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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکتدعبدقن تروص  هب  یموب  یارب  تخادرپ  / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  / وشتخت یناتسرامیب  یلدنص  / هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
0531514005/ ههام راهچ  نیریاس  یاربو  یرادباسحدنس 

1101000257003324 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GSM یتراجت مان   CH-2029 لدم یکیتسالپ  شکور  اب  یزلف  سنج  یناتسرامیب  وش  باوخ  تخت  هارمه  یلدنص  الاک :  مان 
ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشتاب.دسرب رظان  دات  هبدیریگب  سامت  لاسرازا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31514002-058  ، 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

ریاو ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 9191

وشتخت وشتخت یناتسرامیب   یناتسرامیب یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 9292
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  مادک  ره  زا  هخاروس  رومف 10 و 12  لامیزگورپ  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003024 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع کی  مادک  ره  زا  هخاروس  رومف 10 و 12  لامیزگورپ  کالپ  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

ددع ددع کیکی   مادک   مادک رهره   زازا   هخاروس   هخاروس   1212 وو     1010 رومف   رومف لامیزگورپ   لامیزگورپ کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 9393
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003025 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 9494
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناحارج دات  اب  باصعا  زغم و  یاهیحارج  ماجنا  تهج  هطوبرم  تالاصتا  مئامض و  هیلک  هارمه  همجمج  هدنرادهگن  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس یتناراگ 5  اب   - imed هدش تبث  زکرم و  نیا 

1101090333000154 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط نارگهب  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نارگهب  یتراجت  مان   Bh 01-00-00-000 دک باصعا  زغم و  یحارج  رد  رس  هدنهد  تلاح  هدنرادهگن و  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا ناحارج  دات  اب  تسویپ  مرف  قبط  هطوبرم  تالاصتا  مئامض و  هیلک  هارمه  لماک  تس.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لیوحت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08733626334 ههام -  کی  تخادرپ  هلاس -  یتناراگ 5  اب   - imed رد هدش  تبث  زکرم و 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باصعا باصعا وو   زغم   زغم یحارج   یحارج ردرد   رسرس   هدنهد   هدنهد تلاح   تلاح وو   هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 9595
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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 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

6098103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یدقن ریغ  تخادرپ  .تسویپ (  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  هار 24  هس  یلوف  دنوس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000134 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 24  ینوکیلیس  هار  هس  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 1 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

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 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

6098106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  یشک 20/000 کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000336 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ناهج الاو  نیبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGACESS یتراجت مان  یددع  هبعج 50  نتراک 40  یدنب  هتسب  عون  هداس  حرط  یکشزپ  یا  هرگ  هیال  کسام 3  الاک :  مان 

نتراک 20,000 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

(( یدقن یدقن ریغ   ریغ تخادرپ   تخادرپ .تسویپ (  (  .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   هار  2424   هار هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9696

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع 20/00020/000 یشک   یشک کسام   کسام ناونع : : ناونع 9797
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ناجنسفر هاگشناد  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور یس  باسح  هیوست  اب  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094620000013 زاین :  هرامش 

ناجنسفر هاگشناد  تشادهب  زکرمو  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هزور یس  باسح  هیوست  اب  یکشزپ  تازیهجت  - 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  وگخساپ  نآ  هب  هک  دنهد  هئارا  یباسح  هرامش  مرتحم  ناگدننک  تکرش  دشاب .  یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  لاسرا  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717716511 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34256210-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34259167-034 :: 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

هزور هزور یسیس   باسح   باسح هیوست   هیوست اباب   یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898
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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 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

6098114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکشزپ  ) یموطرخ هلول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001058 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 010-1303  لاسگرزب  زیاس  لمع  قاتا  دربراک  یسکلف  وشات  گب  اب  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تروئآ نارهت  هدننک 
تس 200 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 110-1303  لاسگرزب  زیاس  لمع  قاتا  دربراک  یسکلف  وشات  گب  اب  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تروئآ نارهت  هدننک 
تس 1,500 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لافطا راد  گب  ددع  200

لاس  گرزب  راد  گب  ددع   1500
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکشزپ یکشزپ  ) ) یموطرخ یموطرخ هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 9999
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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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  تفج  سکتال 6000  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000335 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیرولم یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SHEENCO یتراجت مان  یددع  نتراک 10000   S زیاس سکتال  سنج  رادردوپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 6,000 دادعت : 
1401/10/18 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 تفج   تفج   60006000 سکتال   سکتال ردوپ   ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 100100
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یکشزپ مولع  هاگشنادرهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام 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

6098141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094869000014 زاین :  هرامش 

ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشنادرهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 819 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  imed تکرش  . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ار  اه  هاگتسد  همه  یارب  تس  زوجم  .2

.دشاب یم  تکرش  دوخ  اب  ناکسا  باهذو و  بایا  هنیزه  .3
رهظدعب تعاس 15  نآ  مامتا  حبص و  یلا 8.30  تعاس 8  زا  اه  شخبرد  راک  عورش  .4

4765686143 یتسپ :  دک  اضر ،  فسوی  نابایخ  رهشمئاق  ناردنزام  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42218023-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42218023-011 :: 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

تازیهجت تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 10 110 1
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358: یجرف

1101094152000230 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راونهب هدنزاس  عجرم  پیت  وسکیف  یتراجت  مان  یا  هقلح  ییاوقم 12  هبعج  دیاسکا  کنیز  لدم  یبط   2/5x460 cm زیاس زوکسیو  یا  هچراپ  بسچراون  الاک :  مان 
ناریا راونهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هبعج 600 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یفسوی ناکرس  هدننک  هضرع  عجرم   HICO یتراجت مان  یلور  ییاوقم 12  هبعج   2/5x900 cm داعبا یکشزپ  فافش  یا  هچراپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
نیچ  JIANGXI 3L MEDICAL PRODUCTS GROUP CO LTD هدنزاس عجرم 

هبعج 600 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوکسیو زوکسیو یایا   هچراپ   هچراپ بسچراون   بسچراون ناونع : : ناونع 102102
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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

6098148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شور ای  تسالپولک  دنرب  رتم 28  یتناس   fr 4/8 زیاس  ACBC55 دک یژولورا  بلاح  یج  لباد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000391 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هار نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 4/8 زیاس  ACBC55 دک یژولورا  بلاح  یج  لباد  تنتسا  الاک :  مان 

رترب دشر  هعسوت و 
ددع 100 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

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 یلم  کناب  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 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

6098154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا یت  سکیاردلیف  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000133 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
APW14R009S دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  یا  یت  سکیا  ردلیف  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

یقورع دربراک 
ددع 20 دادعت : 

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

.دشابیم یراک  هام  کی  یتخادرپ  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  / دشاب دمیآ  تبث  هدننک  نیمات  تکرش  / یا یت  سکیادلیفریاودیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولورا یژولورا بلاح   بلاح یجیج   لباد   لباد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 103103

یایا یتیت   سکیاردلیف   سکیاردلیف ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 104104
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: 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 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

6098158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 ددع - راد 4000 دنب  فرصم  رابکی  کسام  ددع - رادشک 8000 فرصم  رابکی  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب 09153453801

1101093538000250 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  بط  وترا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  راد  دنب  هیال  هس  فرصم  رابکی  یحارج  کسام  الاک :  مان 
نارای زیهجت  نامرد 

هبعج 80 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سیواس زیهجت  قافآ  هدننک  هضرع  عجرم  قافآ  یددع  ییاوقم 50  هبعج   BY25-2020 لدم وکیاب  هچراپ  راد  شک  هیال  هس  فرصم  رابکی  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
هبعج 160 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232348-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: 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

رادشک رادشک فرصم   فرصم رابکی   رابکی کسام   کسام ناونع : : ناونع 105105
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ماما ردنب  ینامرد  زکرم   :: 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

6098161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت دشاب /  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  تسا /  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   / یکشزپ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگنامرد برد 

1101091201000069 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس یجنران  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  راب  ادجم  هدشروهمم  ادجم  ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: 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

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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیه لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003027 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیه لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

یجنران یجنران نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس یکشزپ   - - یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 106106

پیه پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 107107
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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواگ ناش و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000287 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  تکاپ   4204E دک  cmx150 cm 200 زیاس لیرتسا  یمشچ  راد  گب  راد و  بسچ  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 

تکاپ 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام لقادح 4  هیوست 

یردخ 09188708005 یاقآ  زادرپراک 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواگ نواگ وو   ناش   ناش مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 108108
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب  یرتیل  نژیسکا 20  لوسپک  تارقف -  نوتس  یزاس  تباث  هقیلج  رتموکولگ -  هاگتسد  لماش  سنالوبمآ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... لقن و لمح و  یلارت 

1201004555000056 زاین :  هرامش 
ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

فیدر  7 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

قفاب دزی ،  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  اهب  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجم  دک  ناریا  فیدر  ره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  دشاب .  لصا  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  یتسیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  زور  یط 30  دات  لیوحت و  زا  دعب  باسح  هیوست  .دنیامن  لاسرا 

یقداص مناخ  راکرس   09138598380 سامت : هرامش 

 : یتسپ دک  یزکرم  ، تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31453662-035 :: 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

هارمه هارمه هبهب   یرتیل   یرتیل   2020 نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک تارقف -  -  تارقف نوتس   نوتس یزاس   یزاس تباث   تباث هقیلج   هقیلج رتموکولگ -  -  رتموکولگ هاگتسد   هاگتسد لماش   لماش سنالوبمآ   سنالوبمآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
لقن لقن وو   لمح   لمح یلارت   یلارت

109109
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  یصاوغ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  افطل 

ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 
1101094095000522 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا یصاوغ  تازیهجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FABER هدنزاس عجرم  رباف  یتراجت  مان   Lit 15 تیفرظ یصاوغ  اوه  لوسپک  الاک :  مان 

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

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  یصاوغ  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  افطل 

ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو لیوحت   لیوحت ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم افطل   افطل دشاب ) ) دشاب یمیم   نیدامن   نیدامن دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یصاوغ   یصاوغ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
ناگرهب ناگرهب هقطنم   هقطنم ردرد   دات   دات

1 101 10
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( هر  ) ینیمخ 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  مشچ  یحارج  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000552 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   ALCON یتراجت مان  دک 160713797302  یددع  ییاوقم 1  نتراک  مشچ  یحارج  هدش  لیرتسا  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

بط ایفوص  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط مشچ   مشچ یحارج   یحارج زنل   زنل ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یولع ینامرد  یشزومآ و  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 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

6098337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Stab knife 15 وقاچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091613000054 زاین :  هرامش 

یولع ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 5  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یکشزپ   Stab knife 15D وقاچ الاک :  مان 

نتراک 900 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   ATP KNIFE لدم یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 
هبعج 900 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش تبث  روتکاف  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5146614599 یتسپ :  دک  مجنمراولب ،  دادرم  مجنپ  نادیمزیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32663086-041  ، 2663086-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2663086-041 :: 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

Stab knife 15Stab knife 15 وقاچ   وقاچ ناونع : : ناونع 1121 12
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  -216 دادعت نزوس 18  دنار  نلورپ 4/0  خن  -216 دادعت یدبک 63  نزوس  لیرکیو 1  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000718 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0-4  یحارج  نیلورپ  دنار  هیخب  خن  الاک :  مان 

S2064/2
هبعج 18 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ینام بط  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   cm 90 لوط زیاس 1  یمومع  دربراک  لیرکیو  سنج  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 216 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسویپ تسیل  قبط  -216 دادعت نزوس 18  دنار  نلورپ 4/0  خن  -216 دادعت یدبک 63  نزوس  لیرکیو 1  خن   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 3  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

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 -- 2 162 16 دادعت دادعت   1818 نزوس   نزوس دنار   دنار   4/04/0 نلورپ   نلورپ خنخن   -- 2 162 16 دادعت دادعت یدبک  6363   یدبک نزوس   نزوس   11 لیرکیو   لیرکیو خنخن   ناونع : : ناونع 113113
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....و هبوتنیا  ، قیرزت نکنام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093251000021 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MEDMOD AND GD یتراجت مان   J-006 لدم  kg 2 نزو  40x40 cm زیاس  PVC سنج لاسگرزب  هبوتنیا  یشزومآ  تکام  الاک :  مان 

تمالس نیرفآ  حرط  یکشزپ  یسدنهم 
ددع 11 دادعت : 

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

تسا  هدش  یراذگراب  تسویپ  کرادم  تمسق  رد  زاین  دروم  مزاول  تسیل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  هناماس  ردالاک  قیقد  حرش  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب دوجوم  سنج  نیرتزورب  نیرتهب و  اب  دیاب  مزاول 
دریگیم ماجنا  طوبرم  دحاو  هیدات  زا  دعب  تخادرپ 

7616913555 یتسپ :  دک   ، 2 هقبط 1 هرامش نامتخاس  - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  - یولع غاب  تفه  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257139-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325759-034 :: 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

....و ....و هبوتنیا   هبوتنیا ،، قیرزت قیرزت نکنام   نکنام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003028 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  زنل  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

یمشچ یمشچ زنل   زنل ناونع : : ناونع 115115
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003026 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 1161 16
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cm 140 زیاس  Filao NC یبلق نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولب نیرامات  سکیا  رآ  یبلق  نلاب 

1101030329000851 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سیروم  هدنزاس  روشک   NATEC MEDICAL هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  رتسیلب 1   cm 140 زیاس  Filao NC یبلق نلاب  الاک :  مان 
تمالس بط  سیمراپ 

ددع 130 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

عجرم سیروم  هدنزاس  روشک   NATEC MEDICAL هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  رتسیلب 1   cm 140 زیاس ولب  نیرامات  سکیا  رآ  یبلق  نلاب  الاک :  مان 
تمالس بط  سیمراپ  هدننک  هضرع 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم دنربو  زکرم  دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولب ولب نیرامات   نیرامات سکیا   سکیا رآرآ   یبلق   یبلق نلاب   نلاب   cmcm  140140 زیاس   زیاس   Filao NCFilao NC  یبلق یبلق نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 157 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fj3ecdj2nfkvx?user=73474&ntc=6098385
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098385?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6098388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  / هباشم دک  / ددع دادعت 105  یمشچ  نیالاکد  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050259001213 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم  نیالاکد  یتراجت  مان   ml 7 یلایو ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  لولحم  لکش  یمشچ  نبرکورولفرپ  الاک :  مان 

لایو 105 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک IRC و  یاراد  ههام و  هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  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

یمشچ یمشچ نیالاکد   نیالاکد لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 118118
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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 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

6098394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصردالاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک اب  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  - ددع رزیالبومیا 160 لتآ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیبرد لیوحت   - هنومن لاسرا  زاین 

1101091684001202 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سامه هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  سامه  هدنزاس  عجرم  یب  ما  یپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  رزیالبومیا  لدم  زیاس  یرف  یبط  دنبوناز  الاک :  مان 
بط

ددع 160 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هنومن لاسرا  زاین  تروصردالاک  تلاصا  بسچرب   uidوirc دک اب  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  - ددع رزیالبومیا 160 لتآ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تکرش  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - ههامود تخادرپو  ناتسرامیبرد  لیوحت 

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

رزیالبومیا رزیالبومیا لدم   لدم زیاس   زیاس یرف   یرف یبط   یبط دنبوناز   دنبوناز ناونع : : ناونع 1191 19
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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 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

6098612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش  .ددع  دادعت 20000   HD- اون کرام  یبا  پلاکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000908 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MEHECO یتراجت مان  یددع  نتراک 1000  زیاس 20  یدیرو  نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

نتراک 20,000 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  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز یعامتجا  نیمات  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

6098618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

us وشکود یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000261 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

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

مدع تروص  رد  دریگ  رارق  زکرم  نیا  یپارت  ویزیف  دحاو  دات  دروم  دیاب  قوف  یالاک.دشاب  یم  نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09151440191 سامت نفلت   . لیافدشاب imed تبث هدننک  نیمات.دوش  همیمض  تکرش  تیلاعف  هناورپ.ددرگیم  عوجرم  دات 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: 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

تسا تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش .ددع   .ددع   2 000020000 دادعت   دادعت   HDHD-- اون اون کرام   کرام یبا   یبا پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 120120

usus وشکود   وشکود یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یکشزپ  مولع  دحاو  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005062000031 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هیال هس  کسام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  1,000 دادعت : 

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

یسر مثیم  09354006590 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613181 یتسپ :  دک  قاتا 101 ،  شزومآ  نامتخاس  انیسروپ  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404720-021  ، 88991162-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88988957-021 :: 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

ناجنسفر هاگشناد  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور یس  باسح  هیوست  اب  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094620000014 زاین :  هرامش 

ناجنسفر هاگشناد  تشادهب  زکرمو  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هزور یس  باسح  هیوست  اب  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  - 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  وگخساپ  نآ  هب  هک  دنهد  هئارا  یباسح  هرامش  مرتحم  ناگدننک  تکرش  دشاب .  یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  لاسرا  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717716511 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34256210-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34259167-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیال هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 122122

هزور هزور یسیس   باسح   باسح هیوست   هیوست اباب   زاین   زاین دروم   دروم یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 123123

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

6098638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  دنار و  رفص  کیمورک  یحارج  هیخب  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000704 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد  کیمورک  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  دنار و  رفص  کیمورک  یحارج  هیخب  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیف  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  هیممض   IRC اب روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد  دمیآ 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچ   دنچ وو   دنار   دنار رفص   رفص کیمورک   کیمورک یحارج   یحارج هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  دادعت 200  زیاس 6  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000407 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 200  زیاس 6  یلوف  دنوس  - 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم اب  اه  تخادرپ  هیلک.دسرب  ینف  لوسم  دات  هب  دیاب  تیفیک  تیاس و  تمیق  قبط  یس و  یا  را  دک  یاراد  دشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دمیا  روتکاف و  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  هیلخت  یربراب و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  ورادو  اذغ 

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

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

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت   66 زیاس   زیاس یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 3 تخادرپ .irc.uid دک.دمیآ تبث.ناتسرامیبات  لمح  هنیزهاب  سانشراکدات  طرشاب  هاگن  سوط  احیجرت  یمشچ  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000486 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلاکیدم 1 تکاپ   XL زیاس رامیب  سابل  بآدض و  یزیمور  + دپ ظفاحم  + لامتسد + ناش + ناگ لماش  لیرتسا  فرصم  رابکی  هنانز  یمشچ  یحارج  لماک  کپ  الاک :  مان 

هاگن سوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتس 
تس 200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

ههام ههام 33 تخادرپ تخادرپ ..irc .uidirc .uid دک.دمیآ دک.دمیآ تبث.ناتسرامیبات   تبث.ناتسرامیبات لمح   لمح هنیزهاب   هنیزهاب سانشراکدات   سانشراکدات طرشاب   طرشاب هاگن   هاگن سوط   سوط احیجرت   احیجرت یمشچ   یمشچ کپکپ   ناونع : : ناونع 126126
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یکشزپ  تازیهجت  هناماس  زوجم  یاراد  لخاد و  دیلوت  یبلق  کوش  ورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000975 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب یکشزپ  تازیهجت  هناماس  زوجم  یاراد  لخاد و  دیلوت  یبلق  کوش  ورتکلا  هاگتسد  - 

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

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

لخاد دیلوت  دشاب و  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  هدننک  نیماتدشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745 یدهم  دیرخ  سانشراک 

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبلق یبلق کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 127127
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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 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

6098682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس ( مورشم  ) رذتپ نرد  .ددع 3- دادعت 20  زیاس 26  ( مورشم  ) رذتپ نرد  .ددع 2- دادعت 20  زیاس 24  ( مورشم  ) رذتپ نرد  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 20   28

1101030092000909 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 20  زیاس 14  تاحشرت  هیلخت  دربراک  یحارج  بویت  یت  نرد  الاک :  مان 
نتراک 60 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  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2828 زیاس   زیاس (( مورشم مورشم  ) ) رذتپ رذتپ نرد   نرد -- .ددع  33 .ددع   2 020 دادعت   دادعت   2626 زیاس   زیاس (( مورشم مورشم  ) ) رذتپ رذتپ نرد   نرد -- 22 .ددع   .ددع   2 020 دادعت   دادعت زیاس  2424   زیاس (( مورشم مورشم  ) ) رذتپ رذتپ نرد   نرد -- 11 ناونع : : ناونع
.ددع .ددع   2 020 دادعت   دادعت

128128
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زلین  دروم  ددع   60000 دادعت یبا  پلاکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000405 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع  60000 دادعت یبا  پلاکسا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  60,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم اب  اه  تخادرپ  هیلک.دسرب  ینف  لوسم  دات  هب  دیاب  تیفیک  تیاس و  تمیق  قبط  یس و  یا  را  دک  یاراد  دشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دمیا  روتکاف و  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  هیلخت  یربراب و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  ورادو  اذغ 

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

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

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدکناریا.ههام  3 تخادرپ.دمیآ تبث.ناتسرامیبات  لمح  هنیزهاب  سانشراکدات  طرش  هب  سکاو  نب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000485 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   BBRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لدم 1029754  یکشزپ  سکاو  نب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

دشابیم دشابیم یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب زلین   زلین دروم   دروم ددع   ددع   6000060000 دادعت دادعت یبا   یبا پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 129129

.تسا .تسا هباشمدکناریا.ههام   هباشمدکناریا.ههام 33 تخادرپ.دمیآ تخادرپ.دمیآ تبث.ناتسرامیبات   تبث.ناتسرامیبات لمح   لمح هنیزهاب   هنیزهاب سانشراکدات   سانشراکدات طرش   طرش هبهب   سکاو   سکاو نبنب   ناونع : : ناونع 130130
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000784 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 300 دادعت  s گبانر ددع +  گبانر 2000 ردوپ  - 

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

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 131131
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ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  لباترپ  هدنرادهگن  هیاپ  ددع  ود  هارمه  هب  گنرس  پمپ  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا دیئات 

1101093510000329 زاین :  هرامش 
ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 

رهم ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   IH-03 لدم گنرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ .زور  تمیق 45  رابتعا  لقادح   . تسا نارهت  زا  جراخ  بصن  .دراد  بصن  هب  زاین   . تسویپ قبط  ینف  تاصخشم.رهشمالسا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   . تمیق نودب  اب و  روتکاف  شیپ  .دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش  لاس .  کی  لقادح 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: 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

هدنرادهگن هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ددع   ددع ودود   هارمه   هارمه هبهب   گنرس   گنرس پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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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 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  اهس 3000  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000334 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/18 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

اهس اهس   22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دادعت 30- یموتسرفن 12  تس  دادعت 40- یموتسرفن 10  تس  دادعت 40 - یموتسرفن 8  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000715 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ نیون  دنمشناد  هدننک  هضرع  عجرم   UROMED یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  هتسب   F 10 زیاس یموتسرفن  تس  الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سراپ نیون  دنمشناد  هدننک  هضرع  عجرم   UROMED یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  هتسب   F 8 زیاس یموتسرفن  تس  الاک :  مان 
تس 40 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سراپ نیون  دنمشناد  هدننک  هضرع  عجرم   UROMED یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  هتسب   F 12 زیاس یموتسرفن  تس  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط...وریغ  یموتسرفن 8-10-12 و  تس   - 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 6 

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 -- 3030 دادعت   دادعت   1212 یموتسرفن   یموتسرفن تستس   -- 4040 دادعت   دادعت   1010 یموتسرفن   یموتسرفن تستس   - - 4040 دادعت   دادعت   88 یموتسرفن   یموتسرفن تستس   ناونع : : ناونع 134134

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

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

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

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

6098807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  دنب  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001004 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایسآ بط  ید  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ید  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 25  هتسب   cm 150 زیاس فرصم  رابکی  ینولیان  دنب  شیپ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  لحم  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

فرصم فرصم رابکی   رابکی دنب   دنب شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 157 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zjuaug4fenmsf?user=73474&ntc=6098807
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098807?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... ( رادرتلیف و  ) تاقلعتم هارمه  یسفنت  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005481 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  رگارد  یتراجت  مان  یددع  هبعج 100  لدم 6300  رادرتلیف  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
هبعج 45 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... ( رادرتلیف و  ) تاقلعتم هارمه  یسفنت  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0152041 اضاقت : هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ... (  ... ( وو رادرتلیف   رادرتلیف  ) ) تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه یسفنت   یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع 136136
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نارهت ناتسا  یکشزپ  مولع  دحاو  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مویدم زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005062000033 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
مویدم زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  500 دادعت : 

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

یسر مثیم  09354006590 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613181 یتسپ :  دک  قاتا 101 ،  شزومآ  نامتخاس  انیسروپ  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404720-021  ، 88991162-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88988957-021 :: 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

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

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

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

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

6098900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناریا  گنرس  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000976 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یناریا  گنرس  پمپ  - 

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

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

نیماتدوش یراذگ  تمیق  هدش  هداد  تاصخشم  اب  یناریا  کرام  طقف  دشابیم  هدننک  نیماتاب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745 یدهم  دیرخ  سانشراک  دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  هدننک 

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویدم مویدم زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 137137

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا   یناریا گنرس   گنرس پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 138138
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

abs سنازروا یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000802 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیون بط  اهاط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیون  بط  اهاط  هدنزاس  عجرم   ET 1524 لدم یناتسرامیب  سناژروا  یلارت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 09177073947 تخادرپ 6  مرس  لوسپک و  یاجو  وشک  جنپ  زیاس 110/80/52 abs مامت سنازروا  یلارت  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

absabs سنازروا   سنازروا یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 139139
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ناحیروبا کینیلک  ید   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لا سا و  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000061 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  کچوک  زیاس  یکشزپ  سکتال  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

دام
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ 
هبعج 150 دادعت : 

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

تسیمازلا یس  را  یا  دک  وربتعم  دمیا  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لاسرا 

.تسیمازلا زکرم  هب  هنومن  هیارا 

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404155-021  ، 66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: 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

ردوپ ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 140140
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یفارگویژنآ  یصیخشت  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هبلشم  دک  ناریا 

1101030686002900 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

PENDRACARE INTERNATIONAL B.V هدنزاس عجرم   POINTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   6F-JL4 زیاس یبلق  یفارگویژنآ  رتتاک  الاک :  مان 
اوآ نسار  ادنو  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

PENDRACARE INTERNATIONAL B.V هدنزاس عجرم   POINTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   6F-JR4 زیاس یبلق  یفارگویژنآ  رتتاک  الاک :  مان 
اوآ نسار  ادنو  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  یفارگویژنآ  یصیخشت  رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هبلشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب هبلشم   هبلشم دکدک   ناریا   ناریا تسیل   تسیل قبط   قبط یفارگویژنآ   یفارگویژنآ یصیخشت   یصیخشت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 141141
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ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  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

6098925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  مرس  پمپ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000330 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
رهم ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   IH-06 لدم مرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ زور .  تمیق 45  رابتعا  لقادح   . تسا نارهت  زا  جراخ  بصن.دراد  بصن  هب  زاین   . تسویپ قبط  ینف  تاصخشم.رهشمالسا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا.دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش   . لاس کی  لقادح 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: 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 دیئات   دیئات دروم   دروم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ، ، تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرس   مرس پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتسویپ تساوخرد  قبط   CPAP هاگتسد کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000561 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  هسانش 5448  دک  یددع  هتسب 1   CPAP هاگتسد کسام  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   CPAPCPAP  هاگتسد هاگتسد کسام   کسام ناونع : : ناونع 143143
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نادهاز ءایبنالا ص  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6098931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دادرارق   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  یاراد  مالعتسا  -l دنبرمک ناتسرامیب  نارامیب  زترا  یبط  یاهدنبرمک  لاسکی  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09352574416 سانشراک  - هلاسکی تروص 

1101091631000164 زاین :  هرامش 
نادهاز ص   ءایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیلس یداه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون  طسوتم  زیاس   TLSO لدم دنلب  تخس و  یبط  دنبرمک  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ورشیپ بط  نازاس  نیروس  هدننک  هضرع  عجرم  تاس  کیت  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   LSO لدم یبط  دنبرمک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

دک ناریا  یاراد  مالعتسا  - تکاج یداب  -lso-tlso-jeweet-minerva دنبرمک ناتسرامیب  نارامیب  زترا  یبط  یاهدنبرمک  لاسکی  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09352574416 سانشراک  - هلاسکی تروص  هب  دادرارق   - دشابیم هباشم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ص )  ) ءایبنلا متاخ  ناتسرامیب  متاخ _  نادیم  مج _  ماج  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9815733769

33220501-054  ، 33223001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220504-054 :: 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

نارامیب نارامیب زترا   زترا یبط   یبط یاهدنبرمک   یاهدنبرمک لاسکی   لاسکی دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 144144
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال زبس 45  رلپتساودنا  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003033 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یپوکساراپال زبس 45  رلپتساودنا  جیرتراک  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

یپوکساراپال یپوکساراپال   4545 زبس   زبس رلپتساودنا   رلپتساودنا جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 145145
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ناجیابرذا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبط کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004217000101 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یرادرب  هرهب  هناورپ  هئارا  یتسویپ -  تاصخشم  قبط  یبط  کشت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5165696441 یتسپ :  دک  ناتسا ،  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  زیربت -  لته  بنج  ماما -  نابابخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346603-041  ، 33340108-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341781-041 :: 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

نارهت ناتسا  یکشزپ  مولع  دحاو  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصمرابکی ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005062000032 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
فرصمرابکی ناگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

یسر مثیم  09354006590 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613181 یتسپ :  دک  قاتا 101 ،  شزومآ  نامتخاس  انیسروپ  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404720-021  ، 88991162-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88988957-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط کشت   کشت ناونع : : ناونع 146146

فرصمرابکی فرصمرابکی ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 147147
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا داح  زیلاید  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003029 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لافطا داح  زیلاید  رتتک  - 

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

1401/10/21 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  ههام  کی  تخادرپ   :: 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

لافطا لافطا داح   داح زیلاید   زیلاید رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 148148
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تاک 4000  رفص  کلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تاک 4000  کلیس 1 

ددع تاک 1000  کلیس 2/0 
1201030292003031 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع تاک 4000  رفص  کلیس  - 

ددع تاک 4000  کلیس 1 
ددع تاک 1000  کلیس 2/0 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

تاک تاک   2 /02/0 کلیس   کلیس تاک   - - تاک   11 کلیس   کلیس تاک   - - تاک رفص   رفص کلیس   کلیس ناونع : : ناونع 149149
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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 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

6098991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال زبس 60  رلپتساودنا  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003034 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یپوکساراپال زبس 60  رلپتساودنا  جیرتراک  - 

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

1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال یپوکساراپال   6060 زبس   زبس رلپتساودنا   رلپتساودنا جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 150150

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   رچلیو   رچلیو عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151
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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

1101003351000035 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسرهش  یتسیزهب  هدننک :  رازگرب 

ماگمه ناوت  هدنزاس  عجرم  یدپوترا  لدم  درادناتسا  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
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  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
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشم 45 لایدار  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003035 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشم 45 لایدار  جیرتراک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/10/21 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  ههام  تخادرپ 4   :: 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

4545 یکشم   یکشم لایدار   لایدار جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 152152
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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 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا تیزوپماک 3  زوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003037 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
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 10 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوخ ینف  تاداهنشیپ  اه  تکرش  ، الاک تفایرد  دات و  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  نامز  ،، دشاب لخاد  دیلوت  دیاب  ناکما  تروصرد  تساوخرد  دروم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095069 .دش دنهاوخن  یسررب  تاداهنشیپ   ، ینف تاداهنشیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد.دننک  لاسرا  هناماس  رد  دیاب  لیاف  تروصب  ار 

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

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یآیآ   رآرآ   ماما   وو   نکسا   نکسا یتیت   یسیس   بجاح   بجاح هدام   هدام قیرزت   قیرزت روتکژنا   روتکژنا   XD2020XD2020 رسرس   هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک چنیا -  -  چنیا تیزوپماک  33   تیزوپماک زوه   زوه ناونع : : ناونع 153153
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نارهت ناتسا  یکشزپ  مولع  دحاو  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک نامزمه 3  تبث  تیلباق  اب  هلاناک  هاگتسد 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005062000035 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ثوتولب یب و  سا  وی  لباک  قیرط  زا  طابترا  کبدیفویب  / کبدیفورون لاناک  نامزمه 3  تبث  تیلباق  اب  هلاناک  هاگتسد 3  - 

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

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

09197610052 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613181 یتسپ :  دک  قاتا 101 ،  شزومآ  نامتخاس  انیسروپ  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404720-021  ، 88991162-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88988957-021 :: 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

هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  دادعت 3000  لافطا  رایمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000408 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 3000  لافطا  رایمد  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  3,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم اب  اه  تخادرپ  هیلک.دسرب  ینف  لوسم  دات  هب  دیاب  تیفیک  تیاس و  تمیق  قبط  یس و  یا  را  دک  یاراد  دشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دمیا  روتکاف و  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  هیلخت  یربراب و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  ورادو  اذغ 

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

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

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کبدیفورون کبدیفورون لاناک   لاناک نامزمه  33   نامزمه تبث   تبث تیلباق   تیلباق اباب   هلاناک   هلاناک هاگتسد  33   هاگتسد ناونع : : ناونع 154154

لافطا لافطا رایمد   رایمد ناونع : : ناونع 155155
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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 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

6099014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع زیاس 4 500  بلاح  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع زیاس 5 500  بلاح  دنوس 

1201030292003030 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ددع زیاس 4 500  بلاح  دنوس  - 
ددع زیاس 5 500  بلاح  دنوس 

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

1401/10/21 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  ههامکی  تخادرپ   :: 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

ددع ددع   500500   55 زیاس   زیاس بلاح   بلاح دنوس   دنوس ددع   ددع   500500   44 زیاس   زیاس بلاح   بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 156156
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  دادعت 20  زیلاید  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000406 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دروم ددع  دادعت 20  زیلاید  رتتاک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم اب  اه  تخادرپ  هیلک.دسرب  ینف  لوسم  دات  هب  دیاب  تیفیک  تیاس و  تمیق  قبط  یس و  یا  را  دک  یاراد  دشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دمیا  روتکاف و  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  هیلخت  یربراب و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  ورادو  اذغ 

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

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

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  G29 ای G30 ادجرس نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000335 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فرصم  رابکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ   - تسیمازلا تلاصا  بسچربو  ARS دک دمیآ  نتشاد  هدنشورفاب  لمح  هنیزه   - تسا دات  دروم  اپوس  دنرب  ادجرس  نیلوسنا  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45  - ناتسرامیب سانشراک  اب  دیات  - ددرگ تسویپ  دنربو 

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

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت زیلاید   زیلاید رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 157157

فرصم فرصم رابکی   رابکی G29G29 ایای G30G30 ادجرس ادجرس نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 158158
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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 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

6099081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگونوس کینوسارتلا  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000287 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  رهم  نایاد  بط  یمیش  هعسوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cc 260 یکیتسالپ یطوق  یفارگونوس  صوصخم  کینوسارتلا  لژ  الاک :  مان 

رهم نایاد  بط  یمیش  هعسوت 
یطوق 2,000 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

یفارگونوس یفارگونوس کینوسارتلا   کینوسارتلا لژلژ   ناونع : : ناونع 159159
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلمع قاتآ  یبآ  راولش  زولب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000142 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ردنب ایوپ  ناراک  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   CLOTHS یتراجت مان   L زیاس یشک  یخن  هنادرم  راولش  نهاریپ و  سابل  تس  الاک :  مان 
تس 58 دادعت : 

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

ههام هس  هیوست  یلمع  - قاتا  یبآ  راولش  زولب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: 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

یلمع یلمع قاتآ   قاتآ یبآ   یبآ راولش   راولش وو   زولب   زولب ناونع : : ناونع 160160
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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 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

6099103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش همیمض  تساوخرد  گرب  تاصخشم 1  دادعت و  قبط  یا  هناوتسا  سکاب  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005860000171 زاین :  هرامش 

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  بیس  هس  بط  یدنز  یتراجت  مان   Lit 7 تیفرظ یچیپ  رد  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

بیس هس  بط  یدنز  یکشزپ  تازیهجت 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  بیس  هس  بط  یدنز  یتراجت  مان   Lit 5 تیفرظ یچیپ  رد  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

بیس هس  بط  یدنز  یکشزپ  تازیهجت 
ددع 1,000 دادعت : 

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

.دوب دهاوخ  تیفیک  دات  زا  سپ  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هدش .هدش همیمض   همیمض تساوخرد   تساوخرد گرب   گرب   11 تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت قبط   قبط یایا   هناوتسا   هناوتسا سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 16 116 1
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101094336000566 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MB111 لدم  210x100 cm داعبا رامیب  یرتسب  نکش  تخت 1  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  دات  زا  سپ  ههام  تخادرپ 4  یتسویپ - کرادم  ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا   - تلاصا ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: 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

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط

162162
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ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.داژن کین  09178417033 زادرپراک ( هدننک نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) تسویپ تسیل  قبط  یکشزپنادندزایندروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030102000074 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم هسنارف  هدنزاس  روشک   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL یتراجت مان  یمرگ  هتسب   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL لدم یکشزپنادند  ماگلامآ  الاک :  مان 

نایواک نادند  رد  هدننک  هضرع 
مرگ 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.داژن کین  09178417033 زادرپراک ( هدننک نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) تسویپ تسیل  قبط  یکشزپنادندزایندروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581863766 یتسپ :  دک  هدازیلع ،  دیهش  تشادهب  زکرم  تارادا  عمتجم  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332406-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332406-074 :: 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

ناجنسفر هاگشناد  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور یس  باسح  هیوست  اب  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094620000015 زاین :  هرامش 

ناجنسفر هاگشناد  تشادهب  زکرمو  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هزور یس  باسح  هیوست  اب  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  - 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشابیم وگخساپ  نآ  هب  هک  دنهد  هئارا  یسامت  هرامش  مرتحم  ناگدننک  تکرش  .دشابیم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  لاسرا  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717716511 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34256210-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34259167-034 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 163163

هزور هزور یسیس   باسح   باسح هیوست   هیوست اباب   زاین   زاین دروم   دروم یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 164164
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  // رتست پلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001090 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم   PARKELL هدنزاس عجرم   D626D لدم یکشزپنادند  لاتیجید  رتست  پلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هظحالم  امتح  دشابیم  تسویپ  لیافردرظن  دروم  ینف  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  لیافرد  مالعتسا  طیارش  -2

تسیمازلا ربتعم  دمیا  نتشاد  -3
یهازن 09160965132 -4
هباشم دک  ناریا  // رتست پلاپ 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتست رتست پلاپ   پلاپ ناونع : : ناونع 165165
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10000 هناخوراد  تهج  G30 مهرس یلیم  نیلوسنا 1 گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000336 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   cc 1 تیفرظ لیرتسا  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
هتسب 1,000 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنربو روتکاف  شیپ   - ناتسرامیب سانشراک  اب  دات   - تسیمازلا ARS دکو تلاصا  بسچربدمیا  - هدنشورفاب لمح  هنیزه   - تسا دات  دروم  اوآ  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 - ددرگ تسویپ 

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

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یپارتویزیف  فلتخم  یاه  هلوح  کپ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000361 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیون شخب  ناوت  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   58x38 cm زیاس یپارتویزیف  کپ  صوصخم  یندرگ  هلوح  الاک :  مان 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضقنا خیرات  هدنشورف و  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب  یم  تسویپ  هب  یلک  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  هلاس  هس 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: 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

ددع ددع 1000010000 دادعت   دادعت هناخوراد   هناخوراد تهج   تهج G30G30 مهرس   مهرس یلیم   یلیم 11 نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 166166

تسویپ تسویپ هبهب   یپارتویزیف   یپارتویزیف فلتخم   فلتخم یاه   یاه هلوح   هلوح وو   کپکپ   تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 157 ھحفص 136 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6wkqjtl2j54g5?user=73474&ntc=6099238
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6099238?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jcr74yqzp3jzf?user=73474&ntc=6099250
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6099250?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

یوضر 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

6099266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- رتنیرپ شیف  نز –  شیف  یاههاگتسد  یارب  بوغرم  ذغاک  سنج  اب  رتم  لوط 40  اب  رتم  یتناس  ضرع 8  یترارح  ذغاک  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا برد  لیوحت   - ههام تخادرپ 10
1101091090000077 زاین :  هرامش 

دهشم ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  تسویپ  نیون  یرتم  لوط   mm 79 ضرع  ATM هاگتسد دربراک  پاچ  اب  روکنیو  دیسر   mm 18 یزغم اب  یترارح  لور  ذغاک  الاک :  مان 

تسویپ نیون 
رتم 1,500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195965919 یتسپ :  دک  ین 41 ،  هرق  راولب   – دهشم دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37281401-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37273782-051 :: 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

-- رتنیرپ رتنیرپ شیف   شیف نزنز  –   شیف   شیف یاههاگتسد   یاههاگتسد یارب   یارب بوغرم   بوغرم ذغاک   ذغاک سنج   سنج اباب   رتم   رتم   4040 لوط   لوط اباب   رتم   رتم یتناس   یتناس   88 ضرع   ضرع یترارح   یترارح ذغاک   ذغاک لور   لور ناونع : : ناونع
رابنا رابنا برد   برد لیوحت   لیوحت  - - ههام ههام 1010 تخادرپ   تخادرپ

168168
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  یکشزپ -  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  نامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092113000766 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  یکشزپ -  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  نامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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

6099303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  یتشادهب  یسفنت  هیال  کسام 3  لاسرا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  تسا .  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003609000127 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ملاس نامرد  نهک  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  نیمرن  یتراجت  مان  یددع  نتراک 2000   10x17 cm زیاس یراتسرپ  رادشک  هیال  یسفنت 3  کسام  الاک :  مان 

نتراک 60,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  یتشادهب  یسفنت  هیال  کسام 3  لاسرا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  تسا .  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: 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

.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ یکشزپ -  -  یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 169169
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دهاش 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 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

6099304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچسکیف ددع  دادعت 250   CMI یکشزپنادند تنلپمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000157 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رچسکیف ددع  دادعت 250   CMI یکشزپنادند تنلپمیا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  250 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  تایلام  باستحا  اب  روتکاف  شیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33540366-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: 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

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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  یرتیل 300 یرو 1  هطوغ  رازبا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000719 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نادند یوترپ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  وکورک  یتراجت  مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  فرظ  یکشزپ  تازیهجت  رازبا و  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  یرتیل 300 یرو 1  هطوغ  رازبا  هدننک  ینوفع  دض  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 6  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا 

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

رچسکیف رچسکیف ددع   ددع   250250 دادعت   دادعت   CMICMI یکشزپنادند   یکشزپنادند تنلپمیا   تنلپمیا ناونع : : ناونع 171171

رازبا رازبا هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 172172
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  رداک  ناکشزپ و  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000143 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شوپ شوخ  روج  زیاس  یمسر  یرادا  لدم  یا  هچراپ  هنانز  راولش  وتنام و  الاک :  مان 
تسد 32 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هژاریت روج  زیاس  افو  لدم  هنانز  هعنقم  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ردنب ایوپ  ناراک  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   CLOTHS یتراجت مان   L زیاس یشک  یخن  هنادرم  راولش  نهاریپ و  سابل  تس  الاک :  مان 
تس 98 دادعت : 

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

ههام هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: 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

یشک یشک یخن   یخن هنادرم   هنادرم راولش   راولش وو   نهاریپ   نهاریپ سابل   سابل تستس   هنانز - - هنانز هعنقم   هعنقم -- هنانز هنانز راولش   راولش وو   وتنام   وتنام ناونع : : ناونع 173173
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

regen یس یس  هد  یقورع 10*10*10  تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000437 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تفاب  هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان   cc 10 ییاوقم هبعج   10x10x10 mm زیاس هزیلارنیم  هزیلیفویل  یناوختسا  بویک  تفارگ  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقورع یقورع تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 174174
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 1200 هب  دازونراوپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101010100000570 زاین :  هرامش 
تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط رهمروپ  یکشزپ  تازیهجت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   EAR SYRINGE یتراجت مان   cc 90 مجح یکیتسال  لکش  یبالگ  دازون  رآوپ  الاک :  مان 
ددع 1,200 دادعت : 

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

.هام هیسن 6  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ربتعم   IRC روتکاف و

.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

دازونراوپ دازونراوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175
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افش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pilot ریاودیاگو Bhw ریاودیاگو Bmw ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093726000083 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

1000462HJ دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  ویلبد  چا  یب  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یتخادرپ 4 ییازریم 09133429715  سدنهم  ینف  لوسم  اب  لاوس  تروصرد  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618751151 یتسپ :  دک  نامرک ،  افش  ناتسرامیب  رثوک  نادیم  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115780-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32115803-034 :: 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

pilotpilot ریاودیاگو ریاودیاگو BhwBhw ریاودیاگو ریاودیاگو BmwBmw ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 176176
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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 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

6099490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 800 هالکاب  L زیاس لیرتسا  ریغ  ناگ   - ددع 600 لیرتسا حارج  ناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000337 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش نوماد  بط  تسیزهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیزهب  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   G 1503 لدم لیرتسا  ریغ  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
قرش نوماد  بط  تسیزهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیزهب  یتراجت  مان  یددع  کپیو 1  هتسب   EG 750 لدم لیرتسا  رتاو  مامت  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراکاب دات   - تسیمازلا تلاصا  بسچرب  دمیآ  -ARS دک  - تسیمازلا هنومن  لاسرا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  دات  دروم  بط  تسیزهب  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور 45 هیوست  - ناتسرامیب

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

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 800800 دادعت   دادعت هالکاب   هالکاب LL زیاس   زیاس لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ ناگ   ناگ  - - ددع ددع 600600 لیرتسا لیرتسا حارج   حارج ناک   ناک ناونع : : ناونع 177177
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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

6099508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000398 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 1  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 3  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 4  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتکرش هب  دوشیم  هدادتدوع  دشابن  داتدروم  هچنانچدشاب  IRC دکوالاک تلاصا  بسچرب  یارادالاکو  IMED یاراد هدننک  نیمات  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 5 هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه  دوشیم  هداد  باوج  دشاب  هدش  تسویپ  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  هک 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

یوریا یوریا ناونع : : ناونع 178178
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب 6   200) ددع دادعت 200  زبس  یمویناتیت  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000963 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   103Y.301 لدم  ML زیاس یکشزپ  زبس  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 200 دادعت : 

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

بسچرب ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  (/ یددع هتسب 6   200) ددع دادعت 200  زبس  یمویناتیت  سپیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا 

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

(( یددع یددع   66 هتسب   هتسب   2 00200 )) ددع ددع   2 00200 دادعت   دادعت زبس   زبس یمویناتیت   یمویناتیت سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 179179
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  حرش  هب  یکشزپنادند  رازباو  تازیهجت   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000345 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناخیلع و یکشزپ  تازیهجت  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم  کیرش  یناخیلع و  یکشزپ  تازیهجت  ینماضت  هدنزاس  عجرم   ALT 23 لدم یکشزپنادند  هروبات  الاک :  مان 

کیرش
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب روتکاف  شیپ  - یکشزپ تازیهجت  دحاو  ص )  ) مظعاربمایپ ناتسرامیب  لیوحت.هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه.دشاب   Imed رد ربتعم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

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

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناحیروبا کینیلک  ید   :: 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

6099570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  یژولویدار  لاتیجید  ملیف  هتسب  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000062 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
مج یوراد  هب  نایار  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIFILM هدنزاس عجرم   DI-HL لدم  14x17 in زیاس یکشزپ  یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404155-021  ، 66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: 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 تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یکشزپنادند   یکشزپنادند رازباو   رازباو تازیهجت   تازیهجت  ) ) یتساوخرد یتساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع 180180

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یژولویدار   یژولویدار لاتیجید   لاتیجید ملیف   ملیف هتسب   هتسب 88 ناونع : : ناونع 181181
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب 6   600) ددع دادعت 600  شفنب  کالومه  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000962 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   103Y.401 لدم  L زیاس یکشزپ  شفنب  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 600 دادعت : 

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

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  (/ یددع هتسب 6   600) ددع دادعت 600  شفنب  کالومه  سپیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

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

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 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

6099581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  هروتینام ، ود  لارتناس  هاگتسدکی  هارمه  هب  روتینام  هاگتسد   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000243 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/20 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
.یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - ههام تخادرپ 3  - 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یددع یددع   66 هتسب   هتسب   600600 )) ددع ددع   600600 دادعت   دادعت شفنب   شفنب کالومه   کالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 182182

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هروتینام ، ، هروتینام ودود   لارتناس   لارتناس هاگتسدکی   هاگتسدکی هارمه   هارمه هبهب   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1515 ناونع : : ناونع 183183
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مولع هاگشناد  دهشم -  ربکا  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6099587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب  ددع (  کیتاتسا 5  وردیه  تست  اب   LIT 10 نژیسکا لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091547000228 زاین :  هرامش 

دهشم ربکا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسغاب لامک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JIANGSU FOLEE یتراجت مان   Y004-10 لدم  Lit 10 تیفرظ یکشزپ  نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپ قبط  هیوست  تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دریگ و  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  اب 09158171012  لکشم  تروص  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب .  یم  هاگشناد 

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

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

38709201-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دوش دوش هجوت   هجوت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   ددع (  (  ددع   55 کیتاتسا   کیتاتسا وردیه   وردیه تست   تست اباب     LITLIT   1010 نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 184184
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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 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

6099589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L ' M ' S یاه زیاس  ردوپ  نودپ  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094778000082 زاین :  هرامش 

یراس ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  1,600 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یمازلا   IRC دک ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  ازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب  یم  رادیرخ  هدهع  هب  لمح  هیارک 
ههام تخادرپ 4  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

L ' M ' SL ' M ' S یاه   یاه زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودپ   نودپ سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 185185
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 2400  هب  زبس  نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 2400  هب  دیفس  نوتالن  دنوس 

.تسا هباشم  اه  دک  ناریا 
1101010100000571 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2,400 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 2,400 دادعت : 

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

.هام هیسن 6  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ربتعم   IRC روتکاف و شیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  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

.تسا .تسا هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا .ددع   .ددع   24002400 دادعت   دادعت هبهب   دیفس   دیفس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس .ددع   .ددع   24002400 دادعت   دادعت هبهب   زبس   زبس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 186186
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یحارج  خن  ملق   24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000362 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  یمشچ  نولیان  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب  یم  تسویپ  هب  یلک  تساوخرد  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  هدنشورف و 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: 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 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

6099658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج 4/8*28 لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003037 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یج 4/8*28 لبد  دنوس  - 

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

1401/10/21 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  ههامکی  تخادرپ   :: 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

تسویپ تسویپ هبهب   یحارج   یحارج خنخن   ملق   ملق   2424 ناونع : : ناونع 187187

2828 ** 4/84/8 یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 188188
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ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسونولک یپوکسودنا و  سبیلک  ومه  تساوخرد  روظنم  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000085 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هورگ هدننک  هضرع  عجرم   Dufner Instrumente GmbH یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   mm 14 زیاس لدم 64-08081  یکشزپ  تیالردیف  سپیلک  الاک :  مان 

رصع نایور  نامرآ 
ددع 50 دادعت : 

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

هدش هتشاذگ  هنومن  یتسویپ  کرادم  یپوکسونولک -  یپوکسودنا و  سبیلک  ومه  تساوخرد  روظنم  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: 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

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یرورابان  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000287 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: 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

یددع یددع   11 ینولیان   ینولیان هتسب   هتسب   mmmm  1414 زیاس   زیاس   6464-- 0808108081 لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ تیالردیف   تیالردیف سپیلک   سپیلک یپوکسونولک - - یپوکسونولک وو   یپوکسودنا   یپوکسودنا سبیلک   سبیلک ومه   ومه ناونع : : ناونع 189189

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یرورابان   یرورابان تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 190190
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تشد نیرز  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  پال  نفلت و  قرب  زیرپ  دیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091116000099 زاین :  هرامش 

تشد نیرز  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SUCCEEDER یتراجت مان   ml 20 مجح یا  هشیش  یرطب  یدنب  هتسب  عون   SFT رزیالانآ نشیلوگاوک  هاگتسد  دربراک  وشتسش  تهج  لولحم  الاک :  مان 

SUCCEEDER هدنزاس عجرم  رهم  دم  دام  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 
یرطب 108 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تشد نیرز  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک  حرش 
 CAL1 یوشتسش لولحم 
 CAL2 وشتسش لولحم 

Filling-Ref لولحم
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

یم ههام  تخادرپ 4  یلام  روما  رابتعا  نیمات  هب  هجوتاب   ، ددرگ همیمض  تسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  تسا و  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مظاک  یسوم  ماما  ناتسرامیب  لحم  رد  الاک  لیوحت   ، دشاب

7486137493 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - تشادهب هچوک  سراف - جیلخ  راولب   - دابآ یجاح  تشد ،  نیرز  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725405-071  ، 53728075-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53728084-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6097767DNA هحفص 6)جارختسا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 6)تسورکیم6097780 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسیل6097796 قبط  روتالیتنو  هاگتسد  تهج 7  یبناج  مزاول  هارمه  هب  نویساربیلاک  سیورس و 
یتسویپ

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6097825 لماک  نوخ  هورگ  نعت  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یزیمور6097839 عیرس  والکوتا  هاگتسد  هحفص 6)هس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یدید یایا   لالا   پالپال   وو   نفلت   نفلت قرب   قرب زیرپ   زیرپ دیلک   دیلک  -  - Filling-RefFilling-Ref  لولحم لولحم  -  - CAL2CAL2 وشتسش   وشتسش لولحم   لولحم  -  - CAL1CAL1 یوشتسش   یوشتسش لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 191191
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکاف6097842 شیپ  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  تمسق  رد  دادعت  مالقا و  هاگشیامزا  یفرصم 
ههام راهچ  باسح  هیوست.ددرگ  همیمض  امتح 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6097862 تسیل  قبط  ملق  اهدرادناتسا 4  ریاس  ناژور و  ردخم  داوم  تیک  دیرخ  تساوخرد 
.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فارگویدراکورتکلا6097887 ذغاک  رگنیف -  بویت -  لاتکر  ماپزاید  یموینیمولآ -  لیوف  هتسب  یلکلا  هحفص 6)دپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یزیمور6097892 عیرس  والکوتا  هاگتسد  هحفص 6)هس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امسالپو6097893 راخب  کیژولویب  هحفص 6)تستروپسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ریافیدمویه6098073 هحفص 6)فرصمرابکیربمچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6098121EIAgen Detect HIV 4 Total Screening Kit 96T عون  HIV هحفص 6)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6098129CB160 2017 لدم  BINDER راد  CO2 روتابوکنا هاگتسد   LCD(6 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاناک6098156 نامیدس 10  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لازان6098157 نژیسکا  دنوس  -200 دادعت گاوومه 12  دادعت 420- هحفص 6)گاوومه 10  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتراگوف6098165 یموتکلوبمآ  هحفص 6)دنوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یجنسرلک6098170 هاگتسد  لولحم - )  ) یجنسدی تیک  ددع   100  + یجنسرلک هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

60981714jr 8f رتتک هحفص 6)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید6098173 یفرصم  هحفص 6)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم6098342 دک  ناریا  اب  یتسویپ  تسیل  قباطم  ملق )  20 هاگشیامزآ (  یفرصم  مالقا  هحفص 6)هیهت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

قیرزت6098375 تکویژنآ  یناتسرامیب -  یفرصم  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6098378 رد  سکع  یمهاولیک  رتمویسناتپ 5 یدورو  ( نایرج هب  رتمویسناتپ  لدبم  ) رسویدسنرت
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - هام هیوست 2 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6098419ml 150 یکشزپ تسورکیم  تاعیام -  قیرزت  مرس  هحفص 6)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دازون6098451 تاک  دازون -  رمراو  هاگتسد  دازون -  دوه  یسکا  هحفص 6)هظفحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6098622 یاه  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.دوشب6098651 تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ.یرتیل  300 .رگزاس دنرب.روتابوکنا  برد  رود  هحفص 6)رشاو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسورکیم6098679 دربراک  هداس  یا  هشیش  فافش  یهاگشیامزآ  هحفص 6)مال  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

الاگ6098687 هاگتسد  تهج  نوخ  دنق  تست  هحفص 6)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هب6098694 لمح  هنیزه  دشابیم  هام  تروص 2  هب  تخادرپ  لاتیجید  یرتیل  والکوتا 25  هاگتسد  دیرخ 
دشاب هدش  همیمض  روتکاف  شیپ  دیاب  امتح  دشابیم  هدنشورف  هدهع 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6098727 دصف  هحفص 6)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددرگ6098834 هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک  هاگشیامزا  یفرصم  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یسانشناور6098877 تست  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6098915g 250 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 99/9 ردوپ  تافلوس  هحفص 6)میدس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6098928(PCA  ) درد هحفص 6)پمپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پات6098990 ویارک  _ نینج لاقتنا  رتتک   _ رچکناپ هحفص 6)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینلیپورپ6098993 یلپ  یرطب  میدسرورلک   0/9+ دصرد زد 0/2 یقیرزت  لولحم  نیساسکولفورپیس 
ییوراد یقیرزت و  یاه  هدروآرف 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

60990066f-140 cm هتخل شکم  هحفص 6)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنار6099009 هنزوس 5/0  ود  هحفص 6)نیلورپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتناک6099099 هحفص 6)لس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ریاو6099118 دیاگ  هحفص 6)نلاب و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ 6099122450 دصف  هحفص 6)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یفارگویدراکورتکلا6099150 دورتکلا  هحفص 6)لژ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نکمرگ6099243 هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  امد / رگالاتید  تبث  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6099429 یزلولس  نویسازیلیرتسا  کیژولویب  هحفص 6)رگناشن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6099432 صیخشت  هاگشیامزآ  نینوپورت  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینلیپورپ6099452 یلپ   CBC شیامزآ هحفص 6)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 6)پوکسوتکزرورتسیه6099456 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سکمسیس6099553 هاگتسد  تهج  زیال  لولحمو  نوتوزیا  هحفص 6)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

صیخشت6099566 فرعم   30 لایو B نژ یتنا  صیخشت  فرعم   30 لایو ,A نژ یتنا  صیخشت  فرعم 
30 لایو D نژ یتنا 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یاه6099580 تیک  نیمات  ( - Cardiac Marker Analyzer رتم (  نینوپورت  هباشم - دک  ناریا 
دشاب یم  دیرخ  یلصا  طرش  زج   Tropnin -D Dimer -CK،MB-Myoglobin BHCG

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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