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

( یهگآ دادعت 3  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

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

( یهگآ دادعت 36  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 99  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 36

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 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 104104))

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

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

زا 99 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6097342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر نیمضت 1.130.000.000   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/10/1  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097390 :: هرازه هرازه داتسدکدک   هناماس  رد  مالعا  قبط  یلام  یاهتکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوناپوت )  ) نادیسکا یتنآ  قیرزت  متسیس  ک/1401/58  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
PNEUMATICALLY ACTUATED DELUGE VALVE 1401/132/ک - 

PPM OIL IN WATER MONITOR HYDROCARBON 1401/137/ک - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  یاه  نامیپ  روما  هاگشیالاپ  یلصا  هزاورد  بنج  دور  دنورا  هیشاح  نادابآ   :: سردآ سردآ

06153183781 :: نفلت :: setadiran.ir ABADAN- REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

06153229815 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید جنسوب   جنسوب هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11

PNEUMATICALLY ACTUATED DELUGE VALVE - -  PPM OIL INPNEUMATICALLY ACTUATED DELUGE VALVE - -  PPM OIL IN لوناپوت -- ) -- ) لوناپوت  ) ) نادیسکا نادیسکا یتنآ   یتنآ قیرزت   قیرزت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
WATER MONITOR HYDROCARBONWATER MONITOR HYDROCARBON
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

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

زا 99 ھحفص 2 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097390?code=73474
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097714 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا لاله  ینامرد  ییوراد و  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  زا 1401/10/12   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ، هارمه  هب  رزیلرمیازگا  دنکسوتمف و  یاه  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  عمتجم 

یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  نویلیم  غلبم 2  دانسا  دیرخ 

لوا یرادا ط  نامتخاس  ناریا  رمحا  لاله  ینامرد  ییوراد  عمتجم  ادهشلادیس پ 25  هارراهچ  زا  دعب  یدیهان  دیهش  سراپنارهت خ  مود  هکلف  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 6328  73084000 :: 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

رمیلپ رمیلپ لالحنا   لالحنا رسکیم   رسکیم بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 33

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هارمه   هارمه هبهب   رزیلرمیازگا   رزیلرمیازگا وو   دنکسوتمف   دنکسوتمف یاه   یاه 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 99 ھحفص 3 
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نادمه ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010051090000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناتمگه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097695 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یدادما  یاه  نامتخاس  یا و  هداج  تاجن  دادما و  یاه  هاگیاپ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامیپ 1 تدم  لایر -  دروارب 22.000.000.000 

یکناب همانتنامض  لایر  نیمضت 1.100.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08138236001 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  نا  سنسرک  نوخدنق  تست  راون   - دک ناریا  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هتسب 50 1000 الک

1101091684001196 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اراک  زیهجت  نایار  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 50   CareSens N لدم یکشزپ  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 
اراک

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددع هتسب 50 1000 الک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  نا  سنسرک  نوخدنق  تست  راون   - دک ناریا  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دنیامن  یفرعمو  الکدنرب  مالعاو  روتکافشیپ  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدادما یدادما یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   یایا   هداج   هداج تاجن   تاجن وو   دادما   دادما یاه   یاه هاگیاپ   هاگیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هتسب هتسب 10001000 الکالک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب IRC, -UIDIRC, -UID  دکاب دکاب دمیآ   دمیآ تیاس   تیاس تبثو   تبثو لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت نانا   سنسرک   سنسرک نوخدنق   نوخدنق تست   تست راون   راون  - - دکدک ناریا   ناریا قباطم   قباطم ناونع : : ناونع
ددع ددع 5050
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 99 ھحفص 4 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097695?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/apgqb5ap2hu8c?user=73474&ntc=6097208
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097208?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ فورظ  ددع  4058 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000081 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 2000 مجح یهاگشیامزآ  یا  هشیش  ریام  نلرا  الاک :  مان 

ددع 4,058 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 1 لودج  بلاق  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  + ددرگ تیاعر  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف   2+ تسا راد  تدم  تخادرپ  + تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ فورظ   فورظ ددع   ددع 40584058 ناونع : : ناونع 77

لوبق لوبق دروم   دروم تیفیک   تیفیک اباب   یناریا   یناریا یاهالاک   یاهالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا لداعم   لداعم یاه   یاه دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) یرتسب یرتسب یاهشخب   یاهشخب فرصم   فرصم رابکی   رابکی یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم

88

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

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

زا 99 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xmxs7u2g2bd7e?user=73474&ntc=6097214
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097214?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لوبق دروم  تیفیک  اب  یناریا  یاهالاک  هدش  هدافتسا  لداعم  یاه  دک  ناریا  زا  ) یرتسب یاهشخب  فرصم  رابکی  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم

1101093263000276 زاین :  هرامش 
هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 120,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 
ددع 4,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  لافطا  نژیسکا  طبار  هلول  کسام و  تس  الاک :  مان 

تس 2,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 
نتراک 10,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  میخض  کیمردوپیه  فرصمرابکی  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 6,400 دادعت : 

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

مرتحم  ناگ  هدننک  نیمات  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ماجنا  رادیرخ  تسویپ  همیمض  تساوخرد  طیارش  هب  هجوت  اب  اهالاک  یراذگ  تمیق 

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا تهج  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000018 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یلایو  ییاوقم 4  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  دیریسیلگ  یرت  تیک  الاک :  مان 

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

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لحم  ات  الاک  لاسرا  هیارک  دقن  تخادرپ  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزا هاگشیامزا تهج   تهج تیک   تیک ناونع : : ناونع 99
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاواگ یشزومآ  یاه  هناخوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000684 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تداعس شورس  عولط  هدننک  هضرع  عجرم   P.med یتراجت مان  یددع  هبعج 1   cc 50 تیفرظ ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژاواگ ژاواگ یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هناخوراد   هناخوراد ناونع : : ناونع 1010
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  یشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000685 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   DIAGON یتراجت مان   Coag 4D لدم  ATIII و D-Dimer یاه تست  ماجنا  تیلباق  اب  هلاناک  راهچ  رتمولگاوک  نوخ  داقعنا  هاگتسد  الاک :  مان 

مج رتسگ  رهپس  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   DIAGON
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرس مرس تستس   یشزومآ   یشزومآ ناونع : : ناونع 111 1
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000555 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روآدرف صیخشت  هوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP تیک الاک :  مان 

هتسب 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تیک   تیک ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 99 ھحفص 10 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000556 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روآدرف صیخشت  هوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP تیک الاک :  مان 

هتسب 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تیک   تیک ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000557 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روآدرف صیخشت  هوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP تیک الاک :  مان 

هتسب 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تیک   تیک ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 2  اب  نوخ  دصف  هسیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000046 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  یکیتسالپ  هتسب   ml 450 مجح نوخ  دصف  هسیک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  امتح " یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  یگدنیامن  دم  یآ  هناماس  رد  امتح  هدننک  عیزوت 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: 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 )) ههام ههام   22 تخادرپ   تخادرپ اباب   نوخ   نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 17 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  هتسب  دادعت 10  پویتورکیم 1/5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000333 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   QC LAB هدنزاس عجرم   QC LAB یتراجت مان   cc 1/5 تیفرظ  PLC3-3 لدم فافش  گنر  یهاگشیامزآ  بویتورکیم  هبعج  الاک :  مان 

رهمگرزب زیهجت  وترپ  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتسیب قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/10/13هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتساوخرد لدمو  دنرب  قباطم  جنس (  یئاناسر  لولس  ددع  کی  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

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا هتسب   هتسب   1010 دادعت   دادعت   1/51/5 پویتورکیم   پویتورکیم ناونع : : ناونع 1616

جنس جنس یئاناسر   یئاناسر لولس   لولس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

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

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

6097310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رشاو ازیالا  Dirui CS-600 هاگتسددیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090571000013 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

هشاب هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  دشاب  هتشاد  یتناراگ  دشاب  یتسویپ  تسیل  قبط  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رشاو رشاو ازیالا   ازیالا Dirui CS-600Dirui CS-600 هاگتسددیرخ هاگتسددیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هام تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یپوکسارپال /  نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003034 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیهجت  ابص  افیا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  اتاباص  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   STCS لدم یکشزپ  یرادربریوصت  نیبرود  شکور  الاک :  مان 

زیهجت ابص  افیا  یناگرزاب 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابجا روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یپوکسارپال /  نیبرود  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / هام هام   44 تخادرپ   تخادرپ  / / هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم یپوکسارپال /  /  یپوکسارپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 1919

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

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

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

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

6097356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000558 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رهشناریپ تراجت  یمزراوخ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP تیک الاک :  مان 

هتسب 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

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   NT-proBNPNT-proBNP  تیک تیک ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

6097357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000554 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رهشناریپ تراجت  یمزراوخ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP تیک الاک :  مان 

هتسب 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

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   NT-proBNPNT-proBNP  تیک تیک ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

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

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

6097359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000553 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایزبآ نامک  نیگنر  هدننک  هضرع  عجرم   ESTATIRA یتراجت مان  مویراوکآ  دربراک  ییایلق  یهاگشیامزآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویراوکآ مویراوکآ دربراک   دربراک ییایلق   ییایلق یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ 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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سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000017 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یکشزپ  تازیهجت  نویسازیلیرتسا  دربراک   c6 لدم یددع  ییاوقم 250  هبعج  یدنب  هتسب  عون  سالک 6  راخب  ییایمیش  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

اتنپس بط  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نازاس  تمالس 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لحم  ات  الاک  لاسرا  هیارک  دقن  تخادرپ  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالک سالک راخب   راخب ییایمیش   ییایمیش روتاکیدنا   روتاکیدنا رگناشن   رگناشن ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو 2 رنرولگ  رلوک  یدورو  بآ  راشف  جیگ  امد -  جیگ  نایراد :  قیقد  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  تسویپ  مالعتسا  قباطم 

1201001083000289 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  هدش  نکسا  مالعتسا  قباطم  - 
دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 

دوش ظاحل  لک  تمیق  ودشاب  کی  زا  دحاو  کی  تمیق  امتح 
تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

021/27822664 یدعس سدنهم  یاقآ  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 دحاو   دحاو رنرولگ   رنرولگ رلوک   رلوک یدورو   یدورو بآبآ   راشف   راشف جیگ   جیگ امد -  -  امد جیگ   جیگ نایراد :  :  نایراد قیقد   قیقد رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 99 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mqjjlrj7xs592?user=73474&ntc=6097364
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097364?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- الاک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  ددع  هارود 70 نودلاش  رتتکدشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود تخادرپو  ناتسرامیبرد  لیوحت 
1101091684001198 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیبرد لیوحت  - الاک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  ددع  هارود 70 نودلاش  رتتک  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههامود  تخادرپو 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نودلاش نودلاش تقوم   تقوم زیلایدومه   زیلایدومه رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 2525
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  مرا /  یس  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003035 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  زیهجت  ابص  افیا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  اتاباص  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   STRS لدم بسچ  راون  اب   C-ARM فرصم رابکی  شکور  الاک :  مان 

زیهجت ابص  افیا  یناگرزاب  هدننک 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  مرا /  یس  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرا مرا یسیس   رواک   رواک ناونع : : ناونع 2626

mlml   400400 یمیشویب   یمیشویب   AST SGOTAST SGOT تیک   تیک ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشیامزآ یمیشویب  شخب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000178 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  AST SGOT تیک الاک :  مان 

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

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 100 یمیشویب  Arsenazo میسلک تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  ALT SGPT تیک الاک :  مان 

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

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  LDH زانژوردیهد تاتکال  تیک  الاک :  مان 
هتسب 6 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب افلآ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 

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

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب  CK-MB میزنآوزیا زانیک  نیتارک  تیک  الاک :  مان 
هتسب 15 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 رادقم ( Urea(UV هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 

هتسب 12 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 یمیشویب  TBHBA کیروا دیسا  تیک  الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمومع یمیشویب  دیریسیلگ  یرت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

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

1401/10/13 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تکرش  یاضماو  رهمو  طیارش  مرف  لیمکت 

.دش دهاوخ  ماجنازکرم  نیا  ینف  لوئسم  طسوت  سانجا  دات  ودنس  میظنت  زادعب  ههام  هس  تروصب  تخادرپ 
.ددرگ تسویپ  تمیق  طیارش  هگربوروتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226166-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

میسلک میسلک دیرلک   دیرلک یداقعنا   یداقعنا یاه   یاه شیامزآ   شیامزآ فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 2828

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

6097385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یژولوتامه  شخب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000177 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 10 یلایو ییاوقم 20  هبعج  میسلک  دیرلک  یداقعنا  یاه  شیامزآ  فرعم  الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   BLOOD GROUP REAGENT یتراجت مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یژولورس  یواگ  نیموبلآ  فرعم  الاک :  مان 

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

یروانف یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   HYPHEN BIOMED یتراجت مان  یتیک  ییاوقم 1  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  داقعنا  رمیاد  ید  تیک  الاک :  مان 
رون ناهوژپ  نیورآ 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 4000 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 200 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 4000 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  نیلک  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکیااک 21  زیال  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 15 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
عجرم  IMMUCOR MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK GMBH یتراجت مان   ml 10 یا هشیش  لایو   novaclone anti-lgG نمویه یتنآ  فرعم  الاک :  مان 

تاعالطا و یروآ  نف  یکیرتکلا و  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IMMUCOR MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK GMBH هدنزاس
مات کت  یکشزپ  تاطابترا 

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

نامرد اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SPINREACT S.A.U هدنزاس عجرم   ml 50 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   CRP تیک الاک :  مان 
تراپ

هتسب 30 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  لادیو   dH نژ یتنآ  یتراجت  مان   ml 5 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  لادیو  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یشهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 3 یلایو هتسب 1   PTT Liqucephal APTT تیک الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت  و 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تکرش  یاضماو  رهمو  طیارش  مرف  لیمکت 

.دش دهاوخ  ماجنازکرم  نیا  ینف  لوئسم  طسوت  سانجا  دات  ودنس  میظنت  زادعب  ههام  هس  تروصب  تخادرپ 
.ددرگ تسویپ  تمیق  طیارش  هگربوروتکاف  شیپ 

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

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

زا 99 ھحفص 25 

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


 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226166-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::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

6097410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یددع  6 نتراک هب  دادعت   10mm ولقود 5و یپوکساراپالراکورت  ددع و  هب  دادعت  ولق  کی   10mm5و زیاس یپوکساراپال  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101095549000536 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اسرا نیشرپ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   EVO TEC یتراجت مان  یددع  نتراک 6   BPD-10 لدم یپوکسوراپال  لامعا  دربراک  زیاس 10  ولقود  فرصمرابکی  راکورت  الاک :  مان 
اسرا نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

نتراک 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

اسرا نیشرپ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   EVO TEC یتراجت مان  یددع  نتراک 6   BPD-5 لدم یپوکسوراپال  لامعا  دربراک  زیاس 5  ولقود  فرصمرابکی  راکورت  الاک :  مان 
اسرا نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

نتراک 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

وراد درونوون  هدننک  هضرع  عجرم   LINA یتراجت مان   Port لدم  mm 5 زیاس یپوکسوراپال  لامعا  هاتوک  فرصم  رابکی  راکورت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   WOLF یتراجت مان  دک 8923.021   mm 10 زیاس یپوکساراپال  درادناتسا  راکورت  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  - دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب تخادرپ  تدم  اب  تیولوا  - هدننک نیمات  اب  الاک  لاسرا  تدوع و  هنومن ، لاسرا  هنیزه 

ییاطع 09158800895

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولق ولق کیکی     1010 mmmmوو 55 زیاس زیاس یپوکساراپال   یپوکساراپال راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تیک -  دادعت 5  نارای  اسهم  نژونی  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000900 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SYSMEX یتراجت مان   ml 4/5 لایو یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یژولوتامه  نوخ  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 

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

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دیتات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تیک -  -  تیک   55 دادعت   دادعت نارای   نارای اسهم   اسهم نژونی   نژونی ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 3030
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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

6097420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوقلح رلپاتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001001 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   TOUCH STONE هدنزاس عجرم   TOUCH STONE یتراجت مان  یددع  هبعج 1   CSC29 لدم زیاس 29  یمومع  یحارج  یوقلح  رلپاتسا  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   EEA31 31mm لدم یمومع  یحارج  یوقلح  عون  رلپاتسا  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
ددع 5 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوقلح یوقلح رلپاتسا   رلپاتسا ناونع : : ناونع 3131
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطوق دادعت 1  راگآ   S.S تشک طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000898 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 10  هتسب  هدامآ   EMB agar تشک طیحم  الاک :  مان 

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

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دیتات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تیک -  دادعت 10  ووالکسا  یهاگتسد   CRP تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000897 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
روشک  AUTOBIO DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 100  هبعج  رزیالانآ  سنسنیمولیمک  ومولوتا  هاگتسد  دربراک   CRP HS-CLIA تیک الاک :  مان 

نایسراپ نیگن  نایون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دیتات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطوق یطوق   11 دادعت   دادعت راگآ   راگآ   S .SS.S تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 3232

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تیک -  -  تیک   1010 دادعت   دادعت ووالکسا   ووالکسا یهاگتسد   یهاگتسد   CRPCRP  تیک تیک ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یهاگتسد -  ای  یتسد   FDP تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000899 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 24 یلایو هبعج 6   FDP یداقعنا یاه  شیامزآ  تیک  الاک :  مان 

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

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دیتات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمارو دادرخ  یادهش 15  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 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

6097455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یهاگتسد -  -  یهاگتسد ایای   یتسد   یتسد   FDPFDP  تیک تیک ناونع : : ناونع 3434

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000267 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نف اسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   JOKOH یتراجت مان   g 491 یموینیمولآ هتسب   J11032 لدم یهاگشیامزآ  رزیالانآ  تیلورتکلا  هاگتسد  درادناتسا 1  لولحم  الاک :  مان 

نومزآ
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   JOKOH یتراجت مان   g 158/3 یموینیمولآ هتسب   J11033 لدم یهاگشیامزآ  رزیالانآ  تیلورتکلا  هاگتسد  درادناتسا 2  لولحم  الاک :  مان 

نومزآ نف  اسراپ 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نومزآ نف  اسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   JOKOH یتراجت مان  یهاگشیامزآ  رزیالانآ  تیلورتکلا  هاگتسد   mm 6 رشاو الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نومزآ نف  اسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   JOKOH یتراجت مان  یهاگشیامزآ  رزیالانآ  تیلورتکلا  هاگتسد   mm 17 رشاو الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

تاصخشمو تساوخرد  اب  روتکاف  - یزردوگ  09124168480- ههام تخادرپ 3  - هاگشیامزآ دات  - لحم رد  لیوحت  - زور دمیا  - زور هب  ربتعم  یگدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - دشاب یکی  هناماس 

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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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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 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"MAIHAK  " دنرب روفلوس  رزیالانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن .  یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317248 نفلت : 
1101096347000583 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شیک ایلیا  اتیر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LECO هدنزاس عجرم  روفلوس  نبرک  رزیالانآ  هاگتسد  دربراک  یکینورتکلا  لماک  درب  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

"MAIHAK  " دنرب روفلوس  رزیالانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن .  یراذگراب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ   . دشاب یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317248 نفلت : 

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

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روفلوس روفلوس نبرک   نبرک رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا لماک   لماک درب   درب ناونع : : ناونع 3636

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

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

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

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

6097590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزا  مزاول  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092844000019 زاین :  هرامش 

هدقن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دم اسآ  رف  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  یتراجت  مان  لدم 4040  یهاگشیامزآ  یمیشویب  رتموتف  الاک :  مان 

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

هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاگشیامزا  مزاول  دیرخ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  قبط  دیرخ 

5761853758 یتسپ :  دک  هدقن ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصع  یلو  هکلف  هب  هدیسرن  رصع  یلو  راولب  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35663772-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35663771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6097659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000998 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هار نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یفافل  ییاوقم 50  هبعج  گرزب  زیاس  یناسر  نژیسکا  دربراک  لاسگرزب  راد  هلول  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

دشر هعسوت و 
هبعج 20,000 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یمیشویب   یمیشویب رتموتف   رتموتف ناونع : : ناونع 3737

لاسگرزب لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 3838
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

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

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

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

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

3939
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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 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

6097709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 150 دادعت -23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - امسالپ جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000384 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  داپ  ههونیس  سراپ  هدنزاس  عجرم   ml 10 تیفرظ  PSP-RENO-SA10 لدم یکشزپ  امسالپ  رزیالیرتسا  هاگتسد  تساک  الاک :  مان 

داپ ههونیس 
ددع 150 دادعت : 

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

ددع 150 دادعت -23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - امسالپ جیرتراک   :: 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

امسالپ امسالپ جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 99 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6dklw8hfx9vg4?user=73474&ntc=6097709
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097709?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نیمارو دادرخ  یادهش 15  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 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

6097716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000266 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 40 ییاوقم هبعج  یمیشویب   HDL لورتسلک تیک  الاک :  مان 

هتسب 30 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 40 ییاوقم هبعج  یمیشویب   LDL لورتسلک تیک  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 100 رادقم یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 

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

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 125 رادقم یلایو  ییاوقم 3  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  زانیکوفسف  نیتارک  تیک  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

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

تاصخشمو تساوخرد  اب  روتکاف  - یزردوگ  09124168480- ههام تخادرپ 3  - هاگشیامزآ دات  - لحم رد  لیوحت  - زور دمیا  - زور هب  ربتعم  یگدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - دشاب یکی  هناماس 

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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   9999 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4141
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکتسد دابآ  فجن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000680 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکتسد شکتسد دابآ   دابآ فجن   فجن ناونع : : ناونع 4242

(( دشابیم دشابیم لوبق   لوبق دروم   دروم لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت یاهالاک   یاهالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا لداعم   لداعم یاهدک   یاهدک ناریا   ناریا زازا   )) هناخوراد هناخوراد فرصم   فرصم رابکی   رابکی یکشزپ   یکشزپ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 99 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pexxd82wc3z95?user=73474&ntc=6097225
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097225?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( دشابیم لوبق  دروم  لخاد  دیلوت  یاهالاک  هدش  هدافتسا  لداعم  یاهدک  ناریا  زا  ) هناخوراد فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093263000277 زاین :  هرامش 

هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  دیاس  نشکجنیا  پکورکسا  الاک :  مان 
ددع 9,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  نوخ  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cm 150 روتکناک رس  ود  فرصم  رابکی  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا

ددع 3,500 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 120  یکشزپ  دربراک  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  کیرتساگ  وزان  الاک :  مان 
نتراک 240 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

نتراک 1,500 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیاراپ بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   AHC01 لدم یسفنت  یاهرادم  هدننک  بوطرم  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

دننک لمع  رادیرخ  تساوخرد  طیارش  هب  هب  انیع " یتسیاب  مرتحم  ناگ  هدننک  نیمات  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوش یراذگ  تمیق  یناریا  یتسیاب  یتساوخرد  یاهالاک  هیلک 

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هدقن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092844000020 زاین :  هرامش 

هدقن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدش  یرادیرخ  سنج  هطوبرم  سانشراک  طسوت  هدش  یرادیرخ  مالقا  زا  مادک  ره  دیئات  مدع  تروص  رد 

دوش  تیاعر  دیاب  یتسویپ  تسیل  طیارش  هیلک 
دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ 

5761853758 یتسپ :  دک  هدقن ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصع  یلو  هکلف  هب  هدیسرن  رصع  یلو  راولب  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35663772-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35663771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 4444
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IRC,- دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  یددع  هتسب 100 لامسا 400 سکتال  هنیاعم  شکتسد  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  بسچرب  UID

1101091684001199 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  میرمزر  یددع  هبعج 100  کچوک  زیاس  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 400 دادعت : 

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

تلاصا بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  یددع  هتسب 100 لامسا 400 سکتال  هنیاعم  شکتسد  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههامود  تخادرپو  ناتسرامیبرد  لیوحت  - الاک

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IRC, -IRC, - دکاب   دکاب دمیآ   دمیآ تیاس   تیاس تبثو   تبثو لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت یددع   یددع 100100 هتسب   هتسب 400400 لامسا   لامسا سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
الاک الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب UIDUID

4545
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس 10 یشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000681 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 150,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 گنرس   گنرس یشزومآ   یشزومآ ناونع : : ناونع 4646
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچرب IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  ددع - هاتوک 2000 یکشزپنادند  نزوسرس  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود تخادرپو  ناتسرامیبرد  لیوحت  - الاک تلاصا 

1101091684001200 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 27  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
هبعج 2,000 دادعت : 

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

لیوحت - الاک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  ددع - هاتوک 2000 یکشزپنادند  نزوسرس  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تکرش  هدنیامنو  دنرب  یفرعمو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هنومن لاسرا  زاین  تروصرد  دنلب  خیرات  ههامود  تخادرپو  ناتسرامیبرد 

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

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچرب بسچرب IRC, -UIDIRC, -UID  دکاب دکاب دمیآ   دمیآ تیاس   تیاس تبثو   تبثو لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت ددع - - ددع 20002000 هاتوک   هاتوک یکشزپنادند   یکشزپنادند نزوسرس   نزوسرس -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ههامود ههامود تخادرپو   تخادرپو ناتسرامیبرد   ناتسرامیبرد لیوحت   لیوحت -- الاک الاک تلاصا   تلاصا

4747

فده فده یاهورگ   یاهورگ لمکم   لمکم ناونع : : ناونع 4848
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فده یاهورگ  لمکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000661 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
MULTIVITAMIN SHD یتراجت مان   cc 15 یا هشیش  فرظ  یکاروخ  هرطق  نیماتیو  یتلوم  الاک :  مان 

ددع 6,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ورادزور تکرش  زا  یرتسیلب  ییاوقم 5  هبعج   mg 50 زد راد  شکور  صرق  تافلوس  سورف  الاک :  مان 
هبعج 42,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نیما یزاسوراد  تکرش  زا   ml 15 یا هشیش  یرطب  یکاروخ  هرطق   A+D نیماتیو الاک :  مان 

یرطب 4,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

شخپوراد هدننک  هضرع  عجرم   FERIRON یتراجت مان   ml 15 یا هشیش  یرطب   mg\ml 125 زد یکاروخ  هرطق  تافلوس  سورف  الاک :  مان 
یرطب 5,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
روشک ورادزور  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم   D3 نیماتیو یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 20  ییاوقم 3  هبعج   IU 1000 زد صرق  یناسنا  یوراد   D3 نیماتیو الاک :  مان 

ورادزور یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هبعج 1,400 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
داوم دیلوت  هدنزاس  عجرم  کیلوفودی  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 10  ییاوقم 10  هبعج   mcg 500+150 زد راد  شکور  صرق  دیسا  کیلوف  دی و  لمکم  الاک :  مان 

وراد اسرد  ییوراد  داوم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وراد  اسرد  ییوراد 
هبعج 10,000 دادعت : 

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

یریشدرا 09174814920 رهشوب -  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  مالعتسا  دشابیم -  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ءاضما رهم و  تمیق و  نعت  ار  یتسویپ  لیاف  افطل 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350038-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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

6097250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا - یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000551 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TANUS OPTIMA لدم ییوراد  تنتسا  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

.تسیمازلاروتکافشیپ .تسیمازلاروتکافشیپ دمیا - - دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یئوراد   یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 4949
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس 2 یشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000682 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 2 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 250,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 گنرس   گنرس یشزومآ   یشزومآ ناونع : : ناونع 5050
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس 5 یشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000683 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 5 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 280,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 گنرس   گنرس یشزومآ   یشزومآ ناونع : : ناونع 5151
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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 19 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ راد  گب  راد و  بسچ  هروفرپ  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000216 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  تکاپ   4201E دک  cmx100 cm 100 زیاس لیرتسا  یمشچ  راد  گب  راد و  بسچ  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 

تکاپ 200 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ راد   راد گبگب   وو   راد   راد بسچ   بسچ هروفرپ   هروفرپ ناش   ناش ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  یشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000685 زاین :  هرامش 

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

هتسب 70,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرس مرس تستس   یشزومآ   یشزومآ ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 99 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2rr4fnzkyr6gs?user=73474&ntc=6097264
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097264?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6097280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000559 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کین ناتسود  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هتسب  ییاوقم 1  هبعج  یدپوترا  یحارج  دربراک   Evolis وناز زتورپ  الاک :  مان 

هتسب 301 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

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ایب   ایب یتیت   زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 5  اب  کسام  لایژنرال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000047 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نارتسگ تمالس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  چوپ 1  هتسب  کیسالک  لدم  زیاس 4  ینوکیلیس  فرصمرابکی  یکشزپ  یشوهیب  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  سیدرپ 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارتسگ تمالس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  چوپ 1  هتسب  کیسالک  لدم  زیاس 3  ینوکیلیس  فرصمرابکی  یکشزپ  یشوهیب  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  سیدرپ 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  امتح " یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  هناماس  رد  هدش  تبث  یمسر  یگدنیامن  هدنشورف 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ههام ههام   55 تخادرپ   تخادرپ اباب   کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  دمی  ـ  هئارا  - هباشمدک ناریا  - cm 190  - 0/014 ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000560 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تمالس  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   TST یتراجت مان  لدم 30060100020   M زیاس لیتسا  سلنتسا  ریاودیاگ  الاک :  مان 

ددع 200 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

.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا دمی   دمی ـ ـ  هئارا هئارا  - - هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا - - cmcm  190190  -  - 0/0 140/0 14 ریاودیاگ ریاودیاگ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآزوریف ناتسرهش  جع )  ) مئاق ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . ههام تخادرپ 4  نامز  تدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090815000063 زاین :  هرامش 

دیدج دابازوریف  جع   مئاق   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 600 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . ههام تخادرپ 4  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471841313 یتسپ :  دک  ینیگچ ،  دیهش  راولوب  یاهتنا  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38727091-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38723011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ نامز   نامز تدم   تدم ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 99 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mbmkquht2sfhr?user=73474&ntc=6097287
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097287?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  لمع  قاتا  یبآ  زبس و  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003030 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط لدم 5108   cm 150 ضرع زوکسیو  دصرد  رتسا و 30  یلپ  دصرد  لاگرت 70  سنج  هداس  هچراپ  الاک :  مان 

کمرا
هقاط 5,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط لدم 5102   cm 150 ضرع زوکسیو  دصرد  رتسا و 30  یلپ  دصرد  لاگرت 70  سنج  هداس  هچراپ  الاک :  مان 

کمرا
هقاط 5,000 دادعت : 

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

تهج هچراپ  هنومن  هئارا  / مالعتسا قبط  طقف  الاک  تاصخشم  / تسویپ مالعتسا  رد  طقف  تمیق  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا اب  قیبطت  تهج  ربتعم  هاگشیامزآ  هب  راب  لک  لیوحت  زا  سپ  هچراپ  هنومن  لاسرا  / تسیمازلا هیلوا  تست 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لمع   لمع قاتا   قاتا یبآ   یبآ وو   زبس   زبس هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 5858

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 17 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  نوتسیپ 4000  نودب  دزی  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000332 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 4,000 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

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   40004000 نوتسیپ   نوتسیپ نودب   نودب دزی   دزی   1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یشبح لالب  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یلاتیجید  یژولویدار  یرادربریوصت   CR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091179000010 زاین :  هرامش 

دهشم یشبح  لالب  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
کاپت هدننک  هضرع  عجرم   KONICA MINOLTA هدنزاس عجرم   SIGMA لدم یکشزپ  یلاتیجید  یژولویدار  یرادربریوصت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کاپت هدننک  هضرع  عجرم   KONICA MINOLTA هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 1  یکشزپ   14x17 in زیاس  Sigma لدم یژولویدار   RC-300 تساک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
کاپت هدننک  هضرع  عجرم   KONICA MINOLTA هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 1  یکشزپ   24x30 cm زیاس  Sigma لدم یژولویدار   RC-300 تساک الاک :  مان 

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

کاپت هدننک  هضرع  عجرم   KONICA MINOLTA هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 1  یکشزپ   15x30 cm زیاس  Sigma لدم یژولویدار   RC-300 تساک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تازیهجت  سانشراک  دیئات  بصن و  زا  دعب  تخادرپ  لحم .  رد  هاگتسد  شزومآ  بصن و  لیوحت و  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یلاتیجید  یژولویدار  یرادربریوصت   CR هاگتسد

9149615831 یتسپ :  دک  مئاق 26 ،  شبن  تلاسر -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37321600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37318001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یلاتیجید   یلاتیجید یژولویدار   یژولویدار یرادربریوصت   یرادربریوصت   CRCR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هام طقفو 4  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  رد 10 / داعبا 10  خن 20 هرمن  هیال  هداس 16  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003033 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هواک  kg 0/5 ینولیان هتسب   40x40 cm یحارج دربراک  یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 20  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 5,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  درادن /  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  طقفو 4  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  رد 10 / داعبا 10  خن 20 هرمن  هیال  هداس 16  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولیک  2500 ربارب یئولیک /  مین  هتسب  دادعت 5000  هدنشورف  اب 

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / هام هام   44 طقفو   طقفو طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم / / 1010 ردرد     1010 داعبا   داعبا 2020 خنخن   هرمن   هرمن هیال   هیال   1616 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوتک دابآ  یلع  یرهطم  دیهش  یزور  هنابش  یصصخت  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090871000006 زاین :  هرامش 

لوتک دابآ  یلع  یرهطم  دیهش  یزور  هنابش  یصصخت  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   ST202 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

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

دابآ یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  الاک  - 2

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  ارجا  بصت و   ، لقن لمح و  هنیزه  - 3
دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  -4

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  یرهطم  دیهش  هاگنامرد  یرادنامرف ، یور  هب  ور  سیمراپ ، لته  زا  رت  ناپ  ، اضر ماما  راولب  دابآ ،  یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4941933969

34221671-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34221673-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23:59هرامش  - 1401/10/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماما ردنب  بنیز  هار  یفرعم و  سگرن  هیجاح  یاه  ناتسرامیب  نارامیب  هسبلا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 6262

هیجاح هیجاح یاه   یاه ناتسرامیب   ناتسرامیب نارامیب   نارامیب هسبلا   هسبلا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع دادعت 12  تاک   3  ./ لیرکونوم خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000312 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0-4  یحارج  لیرکونم  دنار  هیخب  خن  الاک :  مان 

SR1704H
هبعج 1 دادعت : 

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

- ناگیار لاسرا  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع دادعت 12  تاک   3  ./ لیرکونوم خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - تخادرپ 1 

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک   33  ./  ./ لیرکونوم لیرکونوم خنخن   ناونع : : ناونع 6464
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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 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

6097365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند فرصم  رابکی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091452000055 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
بط لاله  یددع  ینولیان 100 هتسب  رد  ینولیان  فرصمرابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا دیسرو  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  هدش و  صخشم  سانجا  دنربو  رداص  روتکاف  تسویپ  تسیل  قبط 

هدکشناد برد  لیوحت 

9177948959 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  - تلم کراپ  یوربور  - دابآ لیکو  راولب  یادنبا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38829501-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829500-051 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند فرصم   فرصم رابکی   رابکی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  تکویژنآ  هار  هس  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001197 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   B/BRAUN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  فافل  دک 4238010  تکویژنآ  دنبرفص  الاک :  مان 

ددع 15,000 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپو ناتسرامیبرد  لیوحت  - الاک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  تکویژنآ  هار  هس  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههامود 

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

نامرک یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ تکویژنآ دنبرفص   دنبرفص ناونع : : ناونع 6666

یکشزپنادند یکشزپنادند داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاراددیاب هدننک  نیماتو  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  هباشم و  اهدک  ناریا  یمامت  نامرک  یکشزپنادندداوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ( لاسود ) الاب خیراتاب  کی  هجرد  دیابداوم  IRCوIMEDو  دک

1101091553000028 زاین :  هرامش 
نامرک یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

S 4134 دک سراپ  بط  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   ACRYLX هدنزاس عجرم   g 100 یکیتسالپ یطوق  یکشزپنادند  نیزر  پمت  کیتتسکیا  لیرکآ  الاک :  مان 
یطوق 14 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
اکیار هدننک  هضرع  عجرم  قرش  نیزر  تعنص  اکیار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 50  یطوق   P01 لدم یکشزپنادند  یریگبلاق  تج  نیپ  الاک :  مان 

قرش نیزر  تعنص 
یطوق 60 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
بط نیران  هدننک  هضرع  عجرم   ROGIN DENTAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هبعج   Absorbent لدم زیاس 15  یذغاک  یکشزپنادند  نک  الاک :  مان 

نایناریا
هبعج 72 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ینسحم رانلگ  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   PORCELAIN ETCH یتراجت مان   mg 2/4 یفرظ یکیتسالپ 2  هبعج  یکشزپنادند   HF چا دیسا  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   ZHERMACK یتراجت مان   ml 50 یجیرتراک ییاوقم 1  هبعج  لدم  دقاف  یکشزپنادند  پیت  گنیسکیم  اب 15  پمت  یرکا  تقوم  شکور  الاک :  مان 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک 

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

تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   CHARISMA یتراجت مان   g 1/8 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  لدم 66015495  یکشزپنادند   A1 ولف گنر  کت  یرون  تیزوپماک  الاک :  مان 
دنویپ بط  اشوک  یکشزپنادند 

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

نایرکف زیبماک  هدننک  هضرع  عجرم  لاتند  یفناک  هدنزاس  عجرم   GRANITEC یتراجت مان   g 4/5 یکیتسالپ بویت  رویک  لاود  ینیزر  نامس  الاک :  مان 
بویت 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   ml 900 مجح  putty-wash لدم روتاویتکا  شاو و  یتوپ و  یواح  نادند  لیزوتپا  نوکیلیس  یریگبلاق  داوم  تس  الاک :  مان 

یهیقف رتکد  دیهش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HERAEUS KULZER
تس 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
وکام لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نایلرب  رپوس  یتراجت  مان  یددع  تس 28  ییاوقم 4  هبعج  روج  زیاس  تیسوزیا  یعونصم  نادند  الاک :  مان 

هبعج 192 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

SHENZHEN PERFECT MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 6  هتسب   mm 25 یکشزپنادند  Stainless Steel Spreaders ردیرپسا الاک :  مان 
نایناریا کت  شیور  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENTS CO.LTD

هتسب 320 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دیاب  داوم  IRCوIMEDو  دک یاراددیاب  هدننک  نیماتو  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  هباشم و  اهدک  ناریا  یمامت  نامرک  هدکشناد  داوم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 09131995801 یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  نامرک  هدکشناد  ات  لمح  هیارکو  تشگرب  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  ( لاسود ) الاب خیرات  اب  کی  هجرد  عون 

7618759689 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  بلق  سناژروا  بنج  افش  راولب  یاهتنا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120023-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32120023-034 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  ناتابکا  دیون  دنرب  تینوی   ) لحمرد بصناب  هارمهددع  مادکره 1 زا  تینوی  غارچ  هلکو  تینوی  راوشارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000991 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیون یکشزپنادند  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لونیس  یتراجت  مان   S2318 لدم نشکاس  هساک و  نکرپ و  ناویل  ازجا  مان  یکشزپنادند  راوشارک  تس  الاک :  مان 

ناتابکا
تس 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناتابکا دیون  یکشزپنادند  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لونیس  یتراجت  مان   S2318 لدم یکشزپنادند  تینوی  غارچ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتابکا تینویاب  هک  دنیامن  مالعاار  ییالاک  تمیق  یتسیاب  ناگدنشورف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هنیزه  تسا .  زایندروم  غارچ  هلک  طقفو  لماک  راوشارک  .ددرگ  سکیف 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی غارچ   غارچ هلکو   هلکو تینوی   تینوی راوشارک   راوشارک ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ددع  رامیب 240 یاپو  تسد  هدنرادهگن   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک هنومن  لاسراراب   - الاک تلاصا  uidوirc

1101091684001195 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   TRUMPF هدنزاس عجرم  لدم 4544721  یحارج  تخت  یور  رب  رامیب  یبناج  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 240 دادعت : 

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

 - الاک تلاصا  uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ددع  رامیب 240 یاپو  تسد  هدنرادهگن   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یراذگراب   - ههامود تخادرپو  ناتسرامیبرد  لیوحت   - الاک هنومن  لاسراراب 

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

یحارج یحارج تخت   تخت یور   یور ربرب   رامیب   رامیب یبناج   یبناج هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو 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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  جرد  دکناریا  قبط  کینورتم  دنرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - دشاب یمن  لوبق  لباق  هباشم  دکناریا 

1101095549000532 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   MEDITRONIC یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10BA دک باصعا  زغم و  یحارج  هتمرس  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

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

یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاطع 09158800895 یاقا  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

هدننک نیمات  اب  الاک  لاسرا  تدوع و  هنومن ، لاسرا  هنیزه 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: 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

باصعا باصعا وو   زغم   زغم یحارج   یحارج هتمرس   هتمرس ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث لخاد  دیلوت  ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  زیاس 4 رادکتشلاب  یشوهیب  کسام   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلاصا uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس 
1101091684001193 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیاس 4 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب الاک  تلاصا  uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت   4 زیاس رادکتشلاب  یشوهیب  کسام   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود تخادرپو  ناتسرامیبردالاک  لیوحت  تسیمازلا  تکرش  هدنیامنوالاکدنرب  یفرعمو  روتکافشیپ  یراذگراب  - ددع 600 دادعت

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

راد راد کتشلاب   کتشلاب یشوهیب   یشوهیب کسام   کسام ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4 تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نشکاس 30 / هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003032 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 30  یکشزپ  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی 
ددع 9,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادن دوجو  خیرات  نیا  زا  رتمکو  دقن  تخادرپ  ناکما  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4 تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نشکاس 30 / هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یفیک  دیئات  ذخا  هب  طونم  دیدج  دنرب  لاسرا  / 

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3030 نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4 تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نشکاس 25 / هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003031 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 25  یکشزپ  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی 
ددع 6,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادن دوجو  خیرات  نیا  زا  رتمکو  دقن  تخادرپ  ناکما  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4 تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نشکاس 25 / هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یفیک  دیئات  ذخا  هب  طونم  دیدج  دنرب  لاسرا  / 

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2525 نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 7373
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  زیاس 5  رادکتشلاب  یشوهیب  کسام   - هدش باختنا  الاک  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 700 هب  الاک  تلاصا  uidوirc

1101091684001191 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیاس 5 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

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

دادعت هب  الاک  تلاصا  uidوirc دک یاراد   - دمیآ تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  ینامرد  زکرم  رد  هدافتسا  لباق  زیاس 5 رادکتشلاب  یشوهیب  کسام   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود تخادرپو  ناتسرامیبردالاک  لیوحت  تسیمازلا  تکرش  هدنیامنوالاکدنرب  یفرعمو  روتکافشیپ  یراذگراب  - ددع 700

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

راد راد کتشلاب   کتشلاب یشوهیب   یشوهیب کسام   کسام ناونع : : ناونع 7474
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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

6097417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001002 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 24  یکشزپ  یبلق  پویت  تسچ  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 16  یکشزپ  یویر  پویت  تسچ  الاک :  مان 
هبعج 20 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

پویت پویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 7575
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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

6097419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000284 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 605 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 7676
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 5  اب  یمشچ  یحارج  یوقاچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000048 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  8x25 mm زیاس ایوپ  بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   AMITIS یتراجت مان  یددع  نتراک 5   Slit 2.8 mm لدم یکشزپ  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 

ایوپ بط  رازبا  هدنزاس 
نتراک 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
عجرم  8x25 mm زیاس ایوپ  بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   AMITIS یتراجت مان  یددع  نتراک 5   Slit 3.2 mm لدم یکشزپ  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 

ایوپ بط  رازبا  هدنزاس 
نتراک 200 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  امتح " یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  هناماس  رد  هدش  تبث  یمسر  یگدنیامن  هدنشورف 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ههام ههام   55 تخادرپ   تخادرپ اباب   یمشچ   یمشچ یحارج   یحارج یوقاچ   یوقاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوهیب کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000075 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس 03  کچوک  فرصم  رابکی  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس 02  لافطا  فرصم  رابکی  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس 01  دازون  فرصم  رابکی  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمحم روپ  یگنهامه 09153229864 و 09156848703  تهج  سامت  هرامش  تسویپ و  لیاف  طیارش  قبط  ربکا  ناتسرامیب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38653885-051  ، 38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: 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

یشوهیب یشوهیب کسام   کسام ناونع : : ناونع 7878
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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 15 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپروتکاف  شیپو  ینف  تاعالطا  - دوش هظحالم  تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ددع 5 لباترپ هجیگود  نکشراشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001087 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اتنپس  زیهجت  دارف  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   R1502 لدم جیگ  ود  نژیسکا  یبط  زاگ  روتالوگر  الاک :  مان 

اتنپس زیهجت  دارف  یسدنهم 
ددع 5 دادعت : 

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

دوش تسویپروتکاف  شیپو  ینف  تاعالطا  - دوش هظحالم  تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ددع 5 لباترپ هجیگود  نکشراشف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش تسویپروتکاف   تسویپروتکاف شیپو   شیپو ینف   ینف تاعالطا   تاعالطا -- دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- ددع ددع 55 لباترپ لباترپ هجیگود   هجیگود نکشراشف   نکشراشف ناونع : : ناونع 7979
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت   * دشاب یم  هباشم  دکناریا  .یتسویپ  تسیل  قبط  یموتسورفن  تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق 

1101000217000285 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیاس 6 مسار  هدننک  هضرع  عجرم   GALLINI یتراجت مان  یتس  ییاوقم 1  هتسب  دک 01000-1450  یژولوروا  یموتسورفن  تس  الاک :  مان 
تس 70 دادعت : 

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

هناماس رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  یدمحم - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب 

* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق هبهب   یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف ندومنن   ندومنن لیمکت   لیمکت تروص   تروص ردرد   هجوت   هجوت  * * دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .یتسویپ   .یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یموتسورفن   یموتسورفن تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخن   دهاوخن یگدیسر   یگدیسر تکرش   تکرش یمالعا   یمالعا

8080
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل شوگراهچ 5 سکاب  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000908 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 1,440 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب ار  هنومن  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبقامتحو  دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  زکرم  داتدروم  دیاب  الاکو  دشاب  یم  ههام  تخادرپ 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب گنهامه  یدوعسم  یاقآ  ای 2514  38222516

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل 55 شوگراهچ   شوگراهچ سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 8181
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دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسپویب نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000074 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   TSUNAMI SRL هدنزاس عجرم  یددع  تکاپ 1   gx16 mm 16 زیاس یکشزپ   GBL یسپویب نزوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   Tsunami هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 20   Gx20 cm 18 زیاس یکشزپ   GBL یسپویب نزوس  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقدص و یگنهامه 09153229864  تهج  سامت  هرامش  تسویپ  لیاف  قبط  طیارش  زیاس 16 و 18 و  تاموتا  مین  یسپویب  نزوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دمحم روپ   09156848703

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38653885-051  ، 38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: 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

یسپویب یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 8282
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  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

6097453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب یم  الاب  تسیل  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دنشاب یمرگ  هالک 45  ناگ و  ناش و 
1101093171000038 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ بط  شورس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DR ZHANG یتراجت مان  یددع  ینلیتا 10  یلپ  هتسب   80x180 cm رادلاب رامیب  زادناریز  الاک :  مان 

هتسب 6,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

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 4,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  تیفیک  ندوب  ناپ  تاصخشم و  تریاغم  تروص  رد 

دوش یم  ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 6
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: 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

دنشاب دنشاب یمرگ   یمرگ   4545 هالک   هالک وو   ناگ   ناگ وو   ناش   ناش دنشاب   دنشاب یمیم   الاب   الاب تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش ناونع : : ناونع 8383
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا   cc 10 یکشزپ فرصمرابکی  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000549 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنرس ناهج  ینوفلس  هتسب   cc 10 یکشزپ فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 90,000 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

cccc   1010 یکشزپ   یکشزپ فرصمرابکی   فرصمرابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 8484
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tansei ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000591 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  یددع 1  ییاوقم 1  هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS470GB0514CHV دک یقورع  یبلق  رتسم  یتلوا  تنتسا  الاک :  مان 

زیراک هاگپ  تمالس 
ددع 36 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  دقن  تروصب  تخادرپ 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب شیپ  سناژروا  یکشزپ  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500/000 دیرخ : 

:: 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

TanseiTansei ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 8585

یناتسرامیب یناتسرامیب شیپ   شیپ سناژروا   سناژروا یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 6  اب  یج  لباد  دنوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000049 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  امتح " یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  هناماس  رد  هدش  تبث  یمسر  یگدنیامن  هدنشورف 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ههام ههام   66 تخادرپ   تخادرپ اباب   یجیج   لباد   لباد دنوس   دنوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباتروپ روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000057 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( ناسوت  ) دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسوت  یتراجت  مان  لدم 320  دازون  تروپسنارت  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور لهچ  لقادح  روتکاف  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تامازلا  یتسویپ و  کرادم  قبطددع  دادعت 1 یقفا  یتاقبط  مویکو  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001095 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اه خیش  مویکو  پمپ  هدننک  هضرع  عجرم  شوپ  یتراجت  مان   S5 0300 لدم  m^3\h 300 تیفرظ یناتسرامیب  یزکرم  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ تامازلا  یتسویپ و  کرادم  قبطددع  دادعت 1 یقفا  یتاقبط  مویکو  پمپ  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباتروپ لباتروپ روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 8888

دیرخ دیرخ تامازلا   تامازلا وو   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبطددع   قبطددع 11 دادعت   دادعت یقفا   یقفا یتاقبط   یتاقبط مویکو   مویکو پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 8989
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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

6097606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گبودنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001005 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LINA ENDO BAG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 20  هبعج   EB-75 لدم  ml 250 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  یپوکساراپال  یحارج  فرصم  رابکی  گبودنا  الاک :  مان 

وراد درونوون  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 150 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

گبودنا گبودنا ناونع : : ناونع 9090
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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

6097615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نزوس  رس  تساوخزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000358 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 25  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

هبعج 6 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 21  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
هبعج 15 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 18  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدهعب  هب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  کرام  ددرگ  یم  تخادرپ  ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف 

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

یکشزپ یکشزپ نزوس   نزوس رسرس   تساوخزد   تساوخزد ناونع : : ناونع 9191
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جدننس یرادرهش  یاهناتسمارآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب لیمکت و  مالعتسا  مرف  هیهت و  یتسویپ  کرادم  قباطم  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا  ، هتسب لیفردیه 3000  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، تسا یا  هرود  تروصب  تخادرپ  ، ددرگ

1101090971000072 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  یاهناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ هدیکرا  لگ  یتشادهب  یکشزپ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   g 100 یکیتسالپ هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 300 دادعت : 

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

لمح هنیزه  ، دشابیم راتخم  هدش  هئارا  لوصحم  لوبق  ای  در  رد  نامزاس  ، ناسارخ هدیکرا  لگ  یکشزپ  یتشادهب و  عیانص  تکرش  لیفوردیه  هبنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم جدننس  یرادرهش  اهناتسمارآ.ددرگ  لیوحت  داریا  نودب  ملاس و  حیحص و  دیاب  الاک  ، دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا 

6616876611 یتسپ :  دک  یدمحم ،  تشهب  یدنب  رمک   -- جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3719359-0918  ، 33383129-871 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383889-871 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازگراب یرازگراب وو   لیمکت   لیمکت مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف وو   هیهت   هیهت یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم الاک.تسا   الاک.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، هتسب هتسب   30003000 لیفردیه   لیفردیه هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع
،، تسا تسا یایا   هرود   هرود تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ ،، ددرگ ددرگ
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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

6097623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلق راون  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یلخاد  هدننکدیلوت  تکرش 

1101092880000575 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگشواک یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   KD PAPER یتراجت مان   mmx25 m 63 زیاس  KD1963 لدم ینوفلس  هتسب  یلور  بلق  راون  ذغاک  الاک :  مان 
شناد

هتسب 100 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بقاوع لخاد  دیلوت  هباشم  یالاک  دوجو  تروصرد  .تسین  یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  دیرخ 

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

هیوست هیوست .ددرگ   .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ.دشابیم   شیپ.دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یلخاد   یلخاد هدننکدیلوت   هدننکدیلوت تکرش   تکرش بلق   بلق راون   راون لور   لور ناونع : : ناونع
.تسا .تسا ههام   ههام   55 رابتعا   رابتعا نیمات   نیمات تروصرد   تروصرد
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دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TS1000- 1600cc لدم روتپادآو  نزخم  لماک  تساب  هارمه  شیوپ  زیهجت  حارط  تکرش  یراوید  نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 * تسویپ لیاف  ینف  تاصخشمو  طیارش  گرب  ود  قبط  * 

1101090634000107 زاین :  هرامش 
دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TS-1000 لدم یکشزپ  نشکاس  روتالوگر  الاک :  مان 
ددع 56 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم تسویپ  لیاف  گرب  ود  قبط  ینف  تاصخشمو  طیارش 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250060-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6097634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش طیارش گرب   گرب ودود   قبط   قبط * *   TS1000 -  1600ccTS1000 -  1600cc لدم   لدم روتپادآو   روتپادآو نزخم   نزخم لماک   لماک تساب   تساب هارمه   هارمه شیوپ   شیوپ زیهجت   زیهجت حارط   حارط تکرش   تکرش یراوید   یراوید نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع
 * * تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو

9494

یموتسکارت یموتسکارت ناونع : : ناونع 9595
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یموتسکارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001003 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 6  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 

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

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 6/5  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 

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

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7/5  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 1 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
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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

6097637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینزوس بط  کشخ  یاه  نزوس  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000357 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
روشک  MAANSHAN BOND MEDICAL INSTRUMENTS هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   5PB لدم  UMDNS 12730 ینزوس بط  نزوس  الاک :  مان 

سیدرپ رهم  ناینرپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 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

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

6097642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس درای 9  راد 15  شک  یگتخوس  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000999 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دوبهب ناهاپس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  هداس   cm 10 ضرع  m 4/5 لوط یکشزپ  راد  شک  یگتخوس  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

ددع 3,200 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

ینزوس ینزوس بطبط   کشخ   کشخ یاه   یاه نزوس   نزوس تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9696

تناس تناس درای  99   درای   1515 راد   راد شکشک   یگتخوس   یگتخوس دناب   دناب ناونع : : ناونع 9797
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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 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

6097643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبار لباکورتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000392 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هسیک   E0560 دک رتوک  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PA2 لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  ود  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 
یناینالغب میهاربا 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  دشابیم ) نیترام  دنرب  هعومجم  نیارد  هدافتسا  لباق  هاگتسدو  یبطق  ود  رتوک  تیلپو  تیلپ  طبار  لباک  رظندم  ) یهباشتدک ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 5 هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه  دشاب  IRC دکوالاک تلاصا  بسچرب  یارادالاکو  IMED یاراد

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

طبار طبار لباکورتوک   لباکورتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 9898
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هارمه  هب  لاگرت  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000906 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط لدم 5118   cm 150 ضرع زوکسیو  دصرد  رتسا و 30  یلپ  دصرد  لاگرت 70  سنج  هداس  هچراپ  الاک :  مان 

کمرا
هقاط 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپو  دشاب  یم  تساوخرددروم  تسویپ  تسیل  هارمه  هب  لاگرت  هفحلمو  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  تخادرپو 3 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ روظنم  تمیق  نعت  تمسقرد  روتکاف  شیپ  لک  تمیقوددرگ  هناماس  همیمض  دیاب  یتساوخرد  دراوم  لک 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6097649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هب  دادعت  هیال  زاگ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000997 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سوت مهرم  قرش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 50   10x10 cm داعبا هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 240,000 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هارمه   هارمه هبهب   لاگرت   لاگرت هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 9999

ددع ددع هبهب   دادعت   دادعت هیال   هیال   1616 زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  درز  تکویژنآ 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000364 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 15,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  روشک  لخاد  دیلوت  امازلا  الاک  هباشم  دک  ناریا  اب  درز  تکویژنآ 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6097710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   درز   درز تکویژنآ  2424   تکویژنآ ناونع : : ناونع 10 110 1

الال ودود   وو   الال   کیکی   یحارج   یحارج ناش   ناش ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  100و120و70- داعبا رد  ود ال  کی ال و  یحارج  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000385 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نابات  هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 80  هتسب   D120 لدم  120x120 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  ود  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نابات هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 200  هتسب   S120 لدم  120x120 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  کت  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین  بط 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نابات هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 200  هتسب   S100 لدم  100x100 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  کت  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین  بط 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
بط نابات  هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 120  هتسب   D100 لدم  100x100 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  ود  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
بط نابات  هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 200  هتسب   D75 لدم  70x70 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  ود  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
بط نابات  هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 400  هتسب   P100 لدم  100x100 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هروفرپ  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین 
ددع 1 دادعت : 

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

سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  100و120و70- داعبا رد  ود ال  کی ال و  یحارج  ناش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6097712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 432 لیرکیو خن  - ددع 864 نولیان خن  - ددع 216 کلیس خن  ) تسا هباشم  دکناریا  / تسویپ تسیل  قبط  یحارج  خن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000569 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   SK72037F2 دک کلیس  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 216 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL21040B0 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 864 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 26-3/0 زیاس یحارج  دربراک  دنار  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 432 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیسن و 3 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دک وروتکاف  شیپ 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  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

یحارج یحارج خنخن   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

6097715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(nova fine (23*25*6mm کرام نیلوسنا 32  ملق  لدین  ددع   12000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000356 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یمرگولیک رادقم  رهپس  نامرد  وراد  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   vitasulin لدم  mm 6 زیاس نیلوسنا  ملق  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

مرگولیک 12,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدهعب  هب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف 

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

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

6097718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوژنا دنب  رفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001000 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ لآ  هدیا  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIK MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  ینلیتا  یلپ  تکویژنآ  دنبرفص  الاک :  مان 

ددع 30,000 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

3232 نیلوسنا   نیلوسنا ملق   ملق لدین   لدین ددع   ددع   12 00012000 ناونع : : ناونع 104104

ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ تکویژنآ   تکویژنآ دنبرفص   دنبرفص ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 99 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fnqbcgjrp9xlf?user=73474&ntc=6097715
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097715?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/khk6mzudqrpez?user=73474&ntc=6097718
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097718?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتخدلپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلب خیرات  سانجا.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   . یکشزپ یفرصم  مزاول  گربود  تسویپ  هب.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام دنچ  تخادرپ.دنشاب 

1101090090000020 زاین :  هرامش 
رتخدلپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

عجرم یتراجت  مان  دقاف  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   TU 3316 لدم  mm 2000 لوط  3/5x5 mm زیاس روتکناک  رس  ود  فرصم  رابکی  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 
تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدنزاس 

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

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنچ تخادرپ.دنشاب  دنلب  خیرات  سانجا.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   . یکشزپ یفرصم  مزاول  گربود  تسویپ  هب.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام

6813833946 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  زا  رت  ناپ  سراف  جیلخ  راولب  جیسب  نادیم  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220605-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224802-066 :: 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

روتکناک روتکناک رسرس   ودود   فرصم   فرصم رابکی   رابکی نژیسکا   نژیسکا طبار   طبار هلول   هلول ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6097725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لافطا  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000907 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یزار  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   KY608GC-46 لدم درادناتسا  رچلیو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  2 تخادرپودشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  تاصخشم  قبط  لافطا  رچلیوو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6097738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09166720040 هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  مالقا  تسیل  هدهاشم  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000121 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   PLASMART لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52837544-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: 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

لافطا لافطا رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 107107

زیلاید زیلاید یفاص   یفاص تستس   ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 99 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nhdd8rs72pmz4?user=73474&ntc=6097725
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097725?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/258m4flghzs7w?user=73474&ntc=6097738
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097738?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6097739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد  یفارگویژنآ - ، یدپوترا ، لارنج لیرتسا  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن دنس  میظنت  لابق 

1101094336000563 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش نایسراپ  بط  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یلاکیدم 1  تکاپ   ARTPSP لدم یدپوترا  لمع  لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  الاک :  مان 
تس 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

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

دکاب6097208 دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  نا  سنسرک  نوخدنق  تست  راون   - دک ناریا  قباطم 
ددع هتسب 50 1000 الک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یاهالاک6097228 هدش  هدافتسا  لداعم  یاه  دک  ناریا  زا  ) یرتسب یاهشخب  فرصم  رابکی  یفرصم  مزاول 
( دشابیم لوبق  دروم  تیفیک  اب  یناریا 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزا6097247 تهج  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ژاواگ6097255 یشزومآ  یاه  هحفص 4)هناخوراد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مرس6097257 تس  هحفص 4)یشزومآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6097259 کرادم  قبط  یهاگشیامزا  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6097260 کرادم  قبط  یهاگشیامزا  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یفارگویژنآ یفارگویژنآ ،، یدپوترا یدپوترا ،، لارنج لارنج لیرتسا   لیرتسا کپکپ   ناونع : : ناونع 109109

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

یتسویپ6097268 کرادم  قبط  یهاگشیامزا  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6097281( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 2  اب  نوخ  دصف  هسیک  هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6097303 یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  هتسب  دادعت 10  هحفص 4)پویتورکیم 1/5  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رشاو6097310 ازیالا  Dirui CS-600 هحفص 4)هاگتسددیرخ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هام6097318 تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یپوکسارپال /  نیبرود  رواک 
/

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6097356 صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6097357 صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مویراوکآ6097359 دربراک  ییایلق  یهاگشیامزآ  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سالک6097363 راخب  ییایمیش  روتاکیدنا  هحفص 4)رگناشن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نودلاش6097367 تقوم  زیلایدومه  هحفص 4)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مرا6097377 یس  هحفص 4)رواک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6097380ml 400 یمیشویب  AST SGOT هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

میسلک6097385 دیرلک  یداقعنا  یاه  شیامزآ  هحفص 4)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ولق6097410 کی   10mm5و زیاس یپوکساراپال  هحفص 4)راکورت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6097415 لیاف  قبط  تیک -  دادعت 5  نارای  اسهم  نژونی  هحفص 4)ربیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یوقلح6097420 هحفص 4)رلپاتسا  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

یطوق6097440 دادعت 1  راگآ   S.S تشک هحفص 4)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6097447 لیاف  قباطم  تیک -  دادعت 10  ووالکسا  یهاگتسد   CRP هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6097451 لیاف  قباطم  یهاگتسد -  ای  یتسد   FDP هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6097455 هحفص 4)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6097590 یمیشویب  هحفص 4)رتموتف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاسگرزب6097659 نژیسکا  هحفص 4)کسام  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امسالپ6097709 هحفص 4)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6097716 هحفص 4)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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