
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  • 4

( یهگآ دادعت 87  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 173  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 70

140 1140 1 یدید   هبنش  1313   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   195,960هکس , 000195,960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   381رالد , 030381 , تاراما030 تاراما مهرد   ,107مهرد 160107, 160

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   190هکس , 040 , 000190 , 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس265,200265,200رالد سیئوس کنارف   42کنارف 1 ,40042 1 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 , 000 , 00012 1 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   291رالد , 000291 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   105,220105,220لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,000هکس , 00087,000 , وروی000 ژورن415,710415,710وروی ژورن نورک   39,80039,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   17,761یالط , 00017,761 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   471دنوپ , 060471 , نپاژ060 نپاژ نینی   دصکی   303,0دصکی 10303,0 10

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
((202202))

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

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

زا 166 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یژایلآ  دالوف  تعنص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/149 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107022 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناما ردنلیس  هارمه  هب  ییاپورا )  ) یتاراما و دیرگ 6  یهاگشیامزآ  نوگرآ  هب  دوخ  هنایلاس  فرصم  تهج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 8481018306 قودنص  هکرابم  هداج  رتمولیک 55  ناهفصا -  : هصقانم دانسا  لیوحت  هوحن   :: سردآ سردآ

اب ریامن 33317658-031 و  یلخاد 417 و 409 و   031-33323251 :: نفلت نفلت
دحاو یلخاد 12  دیرخ 031-33319690  میقتسم  هرامش 

:: 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

تفن تعنص  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

Ripi-T-14013833 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس زیلانآ  هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 13111-14856 دک  یدازا  یشرزو  هعومجم  یبرغ  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.RIPI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ییاپورا ییاپورا  ) ) وو یتاراما   یتاراما   66 دیرگ   دیرگ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ نوگرآ   نوگرآ هبهب   دوخ   دوخ هنایلاس   هنایلاس فرصم   فرصم تهج   تهج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

حطس حطس زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 166 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناجنز ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هچراپکی )  یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/18هرامش خیرات 1401/10/13  زا   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز ون  مدرم   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107981 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یسالک و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیم ددع   600 مود ،  هرود  هطسوتم  هرفن  یزومآ 1  شناد  یلدنص  ددع   2000 مود ،  هود  هطسوتم  یزومآ  شناد  هرفن  زیم 2  ددع  دیرخ 1000  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

لوا هیاپ  هس  یئادتبا (  یزومآ  شناد  هرفن  زیم 2  ددع  لوا 600  هرود  هطسوتم  هرفن  یزومآ 1  شناد  یلدنص  ددع  لوا 1200  هرود  هطسوتم  یزومآ  شناد  هرفن   2
یناگیاب دمک  یبوچ 25  هناخباتک  دمک  ملعم 25  یلدنص  ددع   200 راد ،  هقبط  ملعم  زیم  ددع  لوا 100  هیاپ  هس  یئادتبا  هرفن  یزومآ 1  شناد  یلدنص  ددع   1200 ، 

نادرگ یلدنص  ددع  یزلف 60  یهاگشیامزآ  دمک  ددع  هفرط 20  کی  یرادا  زیم  ددع  درب 60  تیاو  هتخت  ددع  وشک 150  یزلف 4  لیاف  ددع   40

.دشابیم  هصقانم  دانسا  حرش  هب  لایر  هصقانم 2,321,250,000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود  پاچ  هنیزه  انمض 

:: سردآ سردآ

02433034500 و 02433034525  - 02141934 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا وو   یسالک   یسالک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 166 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n4wnzsbke4tjr?user=73474&ntc=6107981
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب یمیشورتپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  یمیشورتپ  عمتجم  سناژروا  زکرم  یربهار  زیهجت و  راکنامیپ  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  عمتجم  سناژروا  زکرم  یربهار  زیهجت و  دراد  رظن  رد 

شزومآ نامرد و  تشادهب  ترازو  زا  ینوناق  زوجم  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  زا  تیحالص  دات  یهاوگ  یاراد  هک  لاعف  ناراکنامیپ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  توعد  دنشابیم  یکشزپ 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

اهنامیپ یقوقح و  روما   02142757434 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Contracts@Bupc.Irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001096433000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هدننار و  اب  سنالوبمآ  یلزید و  ینیزنب و  هیلقن  طئاسو  هراجا  نیمأت و  نیگنسهمین و  ، کبس یاهوردوخ  یربهار  هرامش 01/3105  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  موس  هاگشیالاپ  درگوگ 

موس هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

عمتجم تکرش  موس  هاگشیالاپ  ، یبونج سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم.هیولسع.رهشوب   ، 7511894591 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبونج سراپ  زاگ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  8787   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عمتجم عمتجم سناژروا   سناژروا زکرم   زکرم یربهار   یربهار وو   زیهجت   زیهجت راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش یمومع   یمومع ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

درگوگ درگوگ لمح   لمح وو   هدننار   هدننار اباب   سنالوبمآ   سنالوبمآ وو   یلزید   یلزید وو   ینیزنب   ینیزنب هیلقن   هیلقن طئاسو   طئاسو هراجا   هراجا وو   نیمأت   نیمأت وو   نیگنس   نیگنس همین   همین کبس ، ، کبس یاهوردوخ   یاهوردوخ یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 166 ھحفص 4 
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4800  ادنال  یکشم 300  رلپمس  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000903 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
وراد درونوون  هدننک  هضرع  عجرم   LINA یتراجت مان   Blood لدم  µl 10 مجح نینج  رس  زا  نوخ  یریگ  هنومن  تهج  غارچ  یاراد  فرصم  رابکی  رلپمس  الاک :  مان 

ددع 4,800 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6106944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  - ددع دادعت 50  liss- ددع نیرکسا 1 یداب  یتنآ  - ددع کی   BوA لس کچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001122 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   ml 10 یا هشیش  یرطب  یسانش  ینمیا  هاگشیامزآ  لس  کچ  لرتنک  لولحم  الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع 
یرطب 1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  - هدنشورف هدهع  هب  هنومنو  شرافس  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.یحایم 09169188922و06134434142 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشم یکشم رلپمس   رلپمس رسرس   ناونع : : ناونع 66

یسانش یسانش ینمیا   ینمیا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ لسلس   کچکچ   لرتنک   لرتنک لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 166 ھحفص 5 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  هنومن  اب  قباطم  / هتسب کی  مادک  ره  راگآ ) کیتپیرت  نتسیس  )CTA تشک طیحم  راگآرتکابولیپمک و  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تشادهب تنواعم 

1201092411000277 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رد افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / هتسب کی  مادک  ره  راگآ ) کیتپیرت  نتسیس  )CTA تشک طیحم  راگآرتکابولیپمک و  تشک  طیحم  - 
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم 

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

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

تنواعم دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / هتسب کی  مادک  ره  راگآ ) کیتپیرت  نتسیس  )CTA تشک طیحم  راگآرتکابولیپمک و  تشک  طیحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب

تسا

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راگآ راگآ کیتپیرت   کیتپیرت نتسیس   نتسیس )) CTACTA  تشک تشک طیحم   طیحم وو   راگآرتکابولیپمک   راگآرتکابولیپمک تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 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 166 ھحفص 6 
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک دادعت 12  لیرتسا  ریغ  لتاب  نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیکاب لخاد  دیلوت  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001238 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  نیژور  هدننک  هضرع  عجرم  احر  یددع  نتراک 500   RU-6000 لدم یکیتسالپ  لیرتسا  ریغ  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 12 دادعت : 

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

هدنیامن مان  ندوب  الاکو و  تکرش  مان  ندوب  دک IRC و  یاراد  / ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ذشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 24  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  الاک  هنومن  هئارا  /IMED رد شورف 

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم زیراک  یددع  هتسب 500   450 ( - فافش  ) ینریاتسا یلپ  درگ  هت  12mm*75mm شیامزآ هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رهم زیراک  یددع  نتراک 500  لدم 230-50   mm 75 عافترا  mm 12 رطق نلیپورپ  یلپ  درگ  هت  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت نامز  زا  لاسکی  لقادح  اضقنا : خیرات  - لاس نایاپ  رثکادح  : هیوست هوحن  (- مود قاتشم  ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  لیوحت : لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا ریغ   ریغ لتاب   لتاب نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 99

رهم رهم زیراک   زیراک یددع   یددع   500500 هتسب   هتسب   450450 ( - ( - فافش فافش  ) ) ینریاتسا ینریاتسا یلپ   یلپ درگ   درگ هتهت   1212 mm*75mmmm*75mm  شیامزآ شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  دادعت 5000  لیفویاب  کچوک  شید  یرتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000354 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
LABTRON یتراجت مان  یددع  نتراک 468   cm 10 زیاس یتمسق  بورکیم 4  تشک  صوصخم  راد  رد  شید  یرتپ  الاک :  مان 

نتراک 5,000 دادعت : 
1401/10/20 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

لیفویاب لیفویاب کچوک   کچوک شید   شید یرتپ   یرتپ ناونع : : ناونع 111 1
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000338 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  یفرصم  مالقا  - 

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

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

ههام 3 هیوست.ناتسرامیب برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمازلا ) ددرگ تسویپ  دنربرکذاب  هارمه  روتکاف  شیپ 

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  تسن  کرام  کچوک  شید  یرتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000353 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نایور  فیط  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1000  یدنب  هتسب  عون   cm 6 زیاس ینریاتسا  یلپ  سنج  یهاگشیامزآ  لیرتسا  هداس  شید  یرتپ  الاک :  مان 

نایور فیط  هدننک 
نتراک 7,500 دادعت : 

1401/10/20 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسن   تسن کرام   کرام کچوک   کچوک شید   شید یرتپ   یرتپ ناونع : : ناونع 1313

راشف راشف یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده وو   رتم   رتم   PHPH  یزیمور یزیمور رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم  - - یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی   11 G03GLA0G03GLA0 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
یدنب یدنب هتسب   هتسب هاگتسد   هاگتسد یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس روتومورتکلا -  -  روتومورتکلا هعطق   هعطق جنس   جنس رود   رود زوس -  -  زوس هناگود   هناگود نونو   ابیس   ابیس   CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس

1414
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یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985008062 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

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

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KM یتراجت مان   HU22M2A لدم روتومورتکلا  هعطق  جنس  رود  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان   DSP 250-800 لدم ژویفیرتناس  هشکم  ود  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 166 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/63j2pvtwpma2d?user=73474&ntc=6107243
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6107243?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09122543541 یضاقتم دحاو  ینف  سانشراک  نایمساقلاوبا  یاقآ  - اهب مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  رتم  ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000348 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MIC METER INDUSTRIAL CO یتراجت مان  لدم 98206  کیتاموتا  دیشروخ  صلاخ  شبات  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

وتکادام تراجت  ناغمرا  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللجمرتکد ییولیک  مینووددماج  نیفاراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000424 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  18 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا دیشروخ   دیشروخ صلاخ   صلاخ شبات   شبات یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1515

ییولیک ییولیک مینووددماج   مینووددماج نیفاراپ   نیفاراپ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای نولکونیس  / تفج کی  رتکابولیپمک  النوملاس و  الگیش و  یاه  بورکیم  زا  مادکره  یارب   FORWARD و REVERSE رمیارپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ نژانیس

1201092411000274 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

دات دروم  هنومن  اب  قباطم  / نژانیس ای  نولکونیس  / تفج کی  رتکابولیپمک  النوملاس و  الگیش و  یاه  بورکیم  زا  مادکره  یارب   FORWARD و REVERSE رمیارپ - 
دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم 

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

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

اب تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FORWARDFORWARD  وو   REVERSEREVERSE  رمیارپ رمیارپ ناونع : : ناونع 1717

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

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

6107280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RCYS کرام ددع  دادعت 60  یددع  لیرتسا 35   mm 6*4 یتسوپ رلیتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000904 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
تسیز هدنزاس  عجرم  لینوینمآ  یتراجت  مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   5x5 cm زیاس لیرتسا  هدش  کشخ  دصرد  نوینمآ 100  یتسوپ  تفارگ  الاک :  مان 

رفلین ناروانف  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رفلین  ناروانف 
ددع 60 دادعت : 

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

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   3535 لیرتسا   لیرتسا   mmmm  66 ** یتسوپ  44 یتسوپ رلیتسا   رلیتسا ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /IRC دک IMED و  زوجم یاراد  ازنالوفنآ  دیووک و  یلوکلوم  تیک  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000279 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /IRC دک IMED و  زوجم یاراد  ازنالوفنآ  دیووک و  یلوکلوم  تیک  ددع   10 - 

دامرف همیمض  ابش  هرامش  دک IRC و  یاراد 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ابش هرامش  دک IRC و  یاراد  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /IRC دک IMED و  زوجم یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ازنالوفنآ ازنالوفنآ وو   دیووک   دیووک یلوکلوم   یلوکلوم تیک   تیک ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم / رتیلورکیم فرصم 1  راب  کی  پول   60/ رتیلورکیم فرصم 10  رابکی  پول  100/ تناس یلا 10  یکیتسالپ 8  شید  یرتپ   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب 

1201092411000278 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

تنواعم دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  // رتیلورکیم فرصم 1  راب  کی  پول   60/ رتیلورکیم فرصم 10  رابکی  پول  100/ تناس یلا 10  یکیتسالپ 8  شید  یرتپ   1000 - 
/ دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب

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

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

اب تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس   1010 یلا   یلا   88 یکیتسالپ   یکیتسالپ شید   شید یرتپ   یرتپ   10001000 ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  روتیلفنیا  لایدار و  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000997 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  روتیلفنیا  لایدار و  رتتک  - 

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

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

تلاصا و بسچرب  الاک  دشاب  تازیهجت  هرادا  تیاسرد  هدننک  نیمات  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09176996962 سانشراکو  دیرخ 09177001093  سانشراک  ههام  ود  تخادرپ  دشاب  رابتعا  خیرات  لاسکی  یاراد 

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتیلفنیا روتیلفنیا وو   لایدار   لایدار رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 2 12 1
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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 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fitc annexin v apoptosis detection kit with pl biolegend-cat n:640914 size:100test تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050136000755 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
fitc annexin v apoptosis detection kit with pl biolegend-cat n:640914 size:100test - 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یتست 100 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

fitc annexin v apoptosis detection kit with pl biolegend-cat n:640914 size:100test :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : 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

fitc  annexin v apoptos is  detection k it w ith pl biolegend-cat n:640914 s ize:100 testfitc  annexin v apoptos is  detection k it w ith pl biolegend-cat n:640914 s ize:100 test ناونع : : ناونع 2222
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار لیرکیو 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003040 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار لیرکیو 2/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  نوتراک  افروس 1  طسوتم  شید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000355 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان   EP لدم  cm 10 زیاس ینریاتسا  یلپ  یهاگشیامزآ  لیرتسا  شید  یرتپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 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

دنار دنار   2 /02/0 لیرکیو   لیرکیو ناونع : : ناونع 2323

نوتراک نوتراک   11 افروس   افروس طسوتم   طسوتم شید   شید ناونع : : ناونع 2424
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یفارگومرت  نیبرود  اضاقت 3067810368  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001052 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص زاناکرهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO هدنزاس عجرم   TESTO یتراجت مان   testo 872 لدم یتعنص  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگومرت یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2525
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش دراو  هناماش  رد  یلک  تمیق  یراذگ و  تمیق  نآ  ساسا  ربو  هجوت  یتسویپ  تسیل  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

09188840358: یجرف
1101094152000246 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمومع یمیشویب   HDL-C تیک الاک :  مان 

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  تنوورکیم .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000167 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد ایشرپ  کتیدم  تنوورکیم  لمح  لباق  روتالیتنو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  تنوورکیم .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع یمیشویب   یمیشویب   HDL-CHDL-C  تیک تیک ناونع : : ناونع 2626

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ تنوورکیم .  .  تنوورکیم ناونع : : ناونع 2727
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دینک هعجارم  تسویپ  هب  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  یاضاقت 0132458  اب  رالیپ  رتاک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008065 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوتسد نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   FEDERAL MOGUL هدنزاس عجرم  رالیپرتاک 950  ردول  نامرف  کیلوردیه  پمپ  هعطق  دمن  هساک  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   BEURER یتراجت مان   BC 08 لدم یلاتیجید  یزکرم  یدیرو  راشف  جنسراشف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 

ناتسزوخ ساملا  ناژور 
ددع 35 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایاپ اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   ELEMENT 67924530 نغور رتلیف  الاک :  مان 

نیمات
ددع 35 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   966H لدم ردول  تکاب  کج  کیلوردیه  نغور  هلول  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتلیف رتلیف روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم   CTPCTP  دمن دمن هساک   هساک  - - یدیرو یدیرو راشف   راشف جنسراشف   جنسراشف هاگتسد   هاگتسد  - - رالیپرتاک رالیپرتاک ردول   ردول نامرف   نامرف کیلوردیه   کیلوردیه پمپ   پمپ هعطق   هعطق دمن   دمن هساک   هساک ناونع : : ناونع
ردول ردول تکاب   تکاب کجکج   کیلوردیه   کیلوردیه نغور   نغور هلول   هلول هعطق   هعطق شوپرد   شوپرد نغور -  -  نغور

2828
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بارس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لاسرا و  هسفق  بصن  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  هنیزه  یراک - زور  ات 10 یراک  لیوحت  - تسویپ قبط  هشقن  اه و  هسفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهع  هب  هسفق 

1101093615000086 زاین :  هرامش 
بارس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

لصا یناعنک  امسا  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHU هدنزاس عجرم   120x80 cm داعبا لدم 002  لیتسا  هسفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09149323086 دامرف لصاح  سامت  دادادخ  سدنهم  اب  ییامنهار  لاوس و  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5471743961 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222703-041  ، 43239286-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222037-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواکدبنگ یرهطم  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوتامه یلولس  هدنرامش  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رتناک لس  )

1201091524000022 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  تنامض و 10 لاس  کی  لقادح.دشاب  هاگتسد  شورف  زا  سپ  تامدخ  شورف و  زاجم  هدنیامن  هدننک  نیمات  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب دمیآ  یاراد.دشاب  هتشاد 

4971715997 یتسپ :  دک  سوواک ،  دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  یقرش ، یناقلاط  نابایخ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355800-017  ، 33551115-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33551115-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا هسفق   هسفق ناونع : : ناونع 2929

(( رتناک رتناک لسلس    ) ) یژولوتامه یژولوتامه یلولس   یلولس هدنرامش   هدنرامش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 166 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6fkbke7afgbaf?user=73474&ntc=6107381
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6107381?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dyhkjrnvh9rpa?user=73474&ntc=6107401
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6107401?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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -psa تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک 

1101091684001245 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia PSA-EIA-96T عون  PSA تیک الاک :  مان 
نیورآ ناهوژپ  انیت 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

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

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایمرواخ یتعنص  یزاگ  یاه  نیبروت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیزد 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

psapsa تیک   تیک ناونع : : ناونع 3131

رتمیزد رتمیزد ناونع : : ناونع 3232
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم چا  یپ  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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تازیهجت  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

رتم رتم چاچا   یپیپ   ناونع : : ناونع 3333

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434
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روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییادزدنگ یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  دیرخ  مالعتسا  -719 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000156 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ رازبا  قیفر  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMATE یتراجت مان  یهاگشیامزآ  جنسراشف  مگارفاید 8201  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  شرافس  خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000708 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
لیفورپ هلول و  هدننک  هضرع  عجرم   YILING HOLDING SHANGHI یتراجت مان   API SPES 5L لدم هلاناک  کینوسارتلوا 16  بای  بیع  هاگتسد  الاک :  مان 

نارهت اتنپس 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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 جنسراشف   جنسراشف   820 18201 مگارفاید   مگارفاید ناونع : : ناونع 3535

کینوسارتلوا کینوسارتلوا بای   بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نپاژ   CX23 لدم سویپملا  یمشچ  ود  پوکسورکیم  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000061 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نژ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   CX23 لدم یژولویب  یمشچ  ود  یرون  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یزادنا  هار  بصن و  لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 3 هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگن یراذگراب  تکرش  یوس  زا  یداهنشیپ  ای  هباشم  یالاک  ددرگ و  یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  طقف  افطل 

دوب دهاوخ  هدنرب  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  دهشم و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لیوحت  لحم 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بارس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامکی تخادرپ  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یمن  لوبق  لباق  رگید  کرام  امتح  امتح  A-S-A لدم یب  والک  وتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093615000087 زاین :  هرامش 

بارس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KFP DENTAL یتراجت مان   ELITE PREMIUM B24 لدم  B سالک  Lit 24 یکشزپنادند یزیمور  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ نف  اشوک  یدیلوت  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09146186937 دامرف لصاح  سامت  تروص  شوخ  مناخ  اب  لاوس  تروص  رد  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5471743961 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222703-041  ، 43239286-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222037-041 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نپاژ   نپاژ   CX23CX23  لدم لدم سویپملا   سویپملا یمشچ   یمشچ ودود   پوکسورکیم   پوکسورکیم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

ههامکی ههامکی تخادرپ   تخادرپ هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه دشاب   دشاب یمن   یمن لوبق   لوبق لباق   لباق رگید   رگید کرام   کرام امتح   امتح امتح   امتح A-S -AA-S -A  لدم لدم یبیب   والک   والک وتا   وتا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشچ پوکسوملاتفآ  هاگتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001133 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   K180 لدم یکشزپ  مشچ  پوکسوملاتفآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهازن 09160965132 // یمازلا تسویپ  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000332 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
دیحوت نیشرپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   PTM یتراجت مان   LOCKING لدم مویناتیت  سنج  یدپوترا   Proximal humerus تیلپ الاک :  مان 

ددع 3,744 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش.زور تمیق 45  رابتعا  لقادح.سانشراک  دیئات  الاک و  هنومن  هدهاشم  اب  دیرخ.رهشمالسا  لیوحت  لحم   . تسا لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادناتسا تمالع  یاراد.ددرگ  لاسرا  لیمکت و  اه  مرف  تسویپ و  روتکاف  شیپ.دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک 

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

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشچ مشچ پوکسوملاتفآ   پوکسوملاتفآ هاگتس   هاگتس ناونع : : ناونع 3939

 . . تسا تسا دیئات   دیئات دروم   دروم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ، ، تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یتساوخرد  دک  ناریا  دشابیم .  ددع  هب  دادعت  دهد .  هئارا  یس  را  یا  دشاب  هتشاد  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا

1101006020000108 زاین :  هرامش 
رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS INTERNATIONAL یتراجت مان  یددع  نتراک 10   CV-703-20 لدم  F 7 زیاس هار  هس   CVC رتتاک الاک :  مان 
زیهجت

نتراک 100 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش رکذ  سامت  هرامش  دشابیم .  رتتک 20  زیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4741719589 یتسپ :  دک  رسلباب ،  افش  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  رسلباب -  ناردنزام -  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: 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 یتساوخرد   یتساوخرد دکدک   ناریا   ناریا دشابیم .  .  دشابیم ددع   ددع هبهب   دادعت   دادعت دهد .  .  دهد هئارا   هئارا یسیس   رارا   یایا   دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد شورف   شورف زوجم   زوجم دشاب   دشاب دمیآ   دمیآ ردرد   تکرش   تکرش ناونع : : ناونع
 . . تسا تسا
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمتات  طقف  - دوش همیمض  irc جرداب روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسویپ تسیل  قبط  -hbcg تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب

1101091684001246 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هفیظو اضر  هدننک  هضرع  عجرم   Delaware Biotech هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 192  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا   P24 عون  HIV تیک الاک :  مان 
مانهب

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاسرد تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

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

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وگخساپ وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمتات   نیمتات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - یناریا یناریا طقف   طقف  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- hbcghbcg  تیک تیک ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش لاسرا  یس  را  یا  دک  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  دشابیم  زایندروم   fr 7 زیاس لاسگرزب  ههار  هس  نیال  یو  یس  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09166720040

1101091407000128 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   KIMAL یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 7 زیاس لدم 115703  هار  یس 3  یو  یس  یزکرم  دیرو  یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
نتراک 5 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتتک 16 نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003046 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتتک 16 نشکاس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  15,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار یسیس  33   یویو   یسیس   یزکرم   یزکرم دیرو   دیرو یبلق   یبلق رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 4343

1616 رتتک   رتتک نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 4444
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  رتیه  نزمه  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000352 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارادالاک هدننک  هضرع  عجرم   VELP یتراجت مان   ARE لدم یهاگشیامزآ  یسیطانغم  نزمه  رتیه  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

09125235384 سامت :  نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیه رتیه نزمه   نزمه هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PAPERLESS RECORDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001045 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ هوژپ  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   FARAPAJOOH یتراجت مان   SPR 570 لدم لاتیجید  گولانآ و  یاهلانگیس  ذغاک  نودب  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید وو   گولانآ   گولانآ یاهلانگیس   یاهلانگیس ذغاک   ذغاک نودب   نودب تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646
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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 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

6107837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

edp روتالیتنو صوصخم  ریافیدومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000058 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یگناخ روتالیتنو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایزورون 02173013264 سدنهم  مناخ  اب  سامت  ریافیدومه   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -OXYGEN ANALYZER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ

1101096347000605 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  OXYGEN ANALYZER یتراجت مان   AZ20/.0.0.0.2.2.2.2.1.1.1.1.7.E/STD:AZ20 لدم یهاگشیامزآ  نژیسکا  زاگ  ذوفن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
نافیگ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB LIMITED هدنزاس

هاگتسد 24 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تیش  اتید  اضاقت و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317247-077  ، 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

edpedp  روتالیتنو روتالیتنو صوصخم   صوصخم ریافیدومه   ریافیدومه ناونع : : ناونع 4747

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نژیسکا   نژیسکا زاگ   زاگ ذوفن   ذوفن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6107888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153915 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیلپ روتالوزیا  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتناکاماگ 75*12 فافش  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000425 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
هاگشیامزآ یارب  لوبق  لباق  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100,000 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیلپ تیلپ روتالوزیا   روتالوزیا ناونع : : ناونع 4949

1212 ** 7575 رتناکاماگ   رتناکاماگ فافش   فافش هلول   هلول ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 166 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4hkurcssazd8f?user=73474&ntc=6107888
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6107888?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l8df7rnatuq5q?user=73474&ntc=6107890
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6107890?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یمالعا  دک   F6 زیلاید یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000933 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینوفلس  هتسب   F7 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدنیامن الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تمیق  نعت  تمسقرد  روتکاف  شیپ  غلبم  لک   ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم یمالعا   یمالعا دکدک     F6F6 زیلاید زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 5151
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع / دادعت 3  یتفن  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ /

1101092447001226 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SYSTECH هدنزاس عجرم   SYSTECH INSTRUMENTS یتراجت مان   OTR 8001 لدم نژیسکا  نژورتین و  زاگ  ذوفن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
تسالپ اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENTS

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  ددرگ / لاسرا  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع / دادعت 3  یتفن  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا / 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفن یتفن داوم   داوم ردرد   نژورتین   نژورتین یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5252
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000486 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - تسا ههام  هس  باسح  هیوست  - دشاب هاگشیامزآ  سنارفر  دات  دروم  - دشابیم هباشمالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  ( دشابیم تسویپ  لیافرد  تساوخرد  تاصخشم  )

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: 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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5353

یهاگشیامزا یهاگشیامزا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5454
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یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000274 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 : 

1401/10/15 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 : 

1401/10/15 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 : 
1401/10/15 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 : 

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

تاصخشم تساوخرد و  اب  روتکاف  - یزردوگ  09124168480- ههام تخادرپ 3  - هاگشیامزا دات  لحم  رد  لیوحت   - زور دمیا  ربتعم و  یگدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا - هنومن دکناریا  - دشاب هتشاد  یناوخمه  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
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط 

1201003912000999 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دشاب یتسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  - 
دشاب ناریا  تخاس  الاک 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 
دشاب تساوخرد  قبط  اقیقد 

ناینامحر 09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناریا   ناریا تخاس   تخاس یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاههاگتسد   یاههاگتسد ناونع : : ناونع 5555
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه تکرش.ددع  دادعت 5000  ( شخب ددم  -114- دام - اپوس ) روانش پویت و  شلف  اب  یس  یس  یصصخت 100  قوف  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد 

1101030092000930 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

روشک دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   cc 100 تیفرظ مرن  تروب  اب  یکشزپ  یصصخت  قوف  تسورکیم  الاک :  مان 
دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد یاه   یاه تکرش.ددع   تکرش.ددع   50005000 دادعت   دادعت (( شخب شخب ددم   ددم -- 1 141 14 -- دام دام -- اپوس اپوس )) روانش روانش وو   پویت   پویت شلف   شلف اباب   یسیس   یسیس     100100 یصصخت   یصصخت قوف   قوف تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع
.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات

5656
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا.سنج  دات  لیوحت و  زا  دعب  هتفه  کی  هیوست.یروف  لیوحت   SH30070-03 FBS Hyclone 5 500ml Hyclone تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم 

1101050136000357 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

اتکی بط  ادنو  هدننک  هضرع  عجرم   FBS یتراجت مان   ml 500 یکیتسالپ یرطب   Dulbeccos PBS تشک طیحم  الاک :  مان 
یرطب 5 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  عمج  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : 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

دکدک ناریا.سنج   ناریا.سنج دات   دات وو   لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب هتفه   هتفه کیکی   هیوست.یروف   هیوست.یروف لیوحت   لیوحت   SH30070 -03 FBS Hyclone 5 500ml HycloneSH30070-03 FBS Hyclone 5 500ml Hyclone ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم

5757
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتپا ربیراف  پوکسوگنرافوزان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001134 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   Dufner Instrumente GmbH هدنزاس عجرم  دک 02-00473  کیتپاربیاف  تیال  ده  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهازن 09160965132 // یمازلا تسویپ  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  هتعاس  24 راردا یروآ  عمج  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000426 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,400 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتپا کیتپا ربیراف   ربیراف پوکسوگنرافوزان   پوکسوگنرافوزان ناونع : : ناونع 5858

هتعاس هتعاس 2424 راردا راردا یروآ   یروآ عمج   عمج فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 5959
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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 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ قاصلا  هب  یعطق  مازلا  هناماس (  رد  هدش  یراذگراب  تسویپ  هنومن  قبط  بیاترپ (  والکوتا  هاگتسد  لایرتکاب  یتنآ  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدنشورف طسوت  روتکاف 

1101094897003067 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   GVS هدنزاس عجرم  یکشزپ  والکوتا  هاگتسد  لایرتکاب  یتنآ  رتلیف 310400044  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

سامت هرامش  یقاصلا  روتکاف  شیپ  رد  ناتسرامیب .  یلام  روما  تخادرپ  قیرط  زا  یراک  زور  روتکاف 30  هیوست  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  یرورض 

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

82032165-021  ، 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

بیاترپ بیاترپ والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 6060
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  تاعیام  نکمرگ  هاگتسد  یژولورس و 4  یرام  نب  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات 

1101096446000247 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ لولس  امزآ  هدننک  هضرع  عجرم  لولس  امزآ  یتراجت  مان   WB-25 لدم یهاگشیامزآ  یرام  نب  مامح  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعیام تاعیام نکمرگ   نکمرگ هاگتسد   هاگتسد   44 وو   یژولورس   یژولورس یرام   یرام نبنب   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6161
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف خیرات  زا  یتناراگ  لاس  یاراد 5   - نژیسکا لوسپک  روتالوگر  ددع  20 وروتپادآ هارمه  هب  یراوید  نژیسکا  رتمونامددع  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب نکشن  تاعطق  مامتو 

1201091223000340 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشاب نکشن  تاعطق  مامتو  شورف  خیرات  زا  یتناراگ  لاس  یاراد 5   - نژیسکا لوسپک  روتالوگر  ددع  20 وروتپادآ هارمه  هب  یراوید  نژیسکا  رتمونامددع  20 - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصلاخ سدنهم  09379656055 ناتسرامیب برد  لیوحت  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - لاس نایاپ  ات  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک روتالوگر   روتالوگر وو   روتپادآ   روتپادآ هارمه   هارمه هبهب   یراوید   یراوید نژیسکا   نژیسکا رتمونام   رتمونام ناونع : : ناونع 6262
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000024 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 : 

1401/10/17 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

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 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمهب یشزومآ 22 هناخوراد  تهج   16CM زیاس  7F هار هس   CVC رتتک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000079 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
بط ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS INTERNATIONAL یتراجت مان  یددع  نتراک 10   CV-703-16 لدم  F 7 زیاس هار  هس   CVC رتتاک الاک :  مان 

زیهجت
نتراک 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  لیاف  حرشب  الاک  تفایرد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راخب راخب ییایمیش   ییایمیش روتاکیدنا   روتاکیدنا رگناشن   رگناشن ناونع : : ناونع 6363

هناخوراد هناخوراد تهج   تهج   1616 CMCM  زیاس زیاس   77FF  هار هار هسهس     CVCCVC  رتتک رتتک ناونع : : ناونع 6464
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هیمورا س )  ) همطاف ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  تسیل  قبط  هاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093808000006 زاین :  هرامش 

هیمورا س   همطاف   ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HDL R1 یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 474651  یتست   HDL-C 96 تیک الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسچرب یاراد  دیاب  یفرصم  مزاول  یمامت  - تسیمازلا مالعتسا  طیارش  یمامت  تیاعر  - دریگیم ماجنا  نامزاس  یتالماعم  همان  نآ  قبط  هلماعم  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دنشاب تلاصا 

5714613111 یتسپ :  دک  یتشهبدیهش ،  هارراهچ  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254325-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254325-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  کتیدم - نمویه  هاگتسد  صوصخم  هنژیسکا  بآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002921 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   HUMAN MEDITEK CO.LTD هدنزاس عجرم   ml 140 یرطب  HMSA140 دیسکارپ نژوردیه  الاک :  مان 

یرطب 6 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه تسیل   تسیل قبط   قبط هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6565

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش کتیدم - - کتیدم نمویه   نمویه هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم هنژیسکا   هنژیسکا بآبآ   ناونع : : ناونع 6666
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  دشاب  هتشادالاک  تلاصادک  یمازلادمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  والکوتا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپزکرمدات
1101095112000818 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERLAB یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  سالک 6  راخب  والکوتا  ییایمیش  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور 45 تخادرپزکرمدات سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  دشاب  هتشادالاک  تلاصادک  یمازلادمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  والکوتا  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفابراب هنیزه 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنج سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب هتشادالاک   هتشادالاک تلاصادک   تلاصادک یمازلادمیا   یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط والکوتا   والکوتا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
هدنشورفابراب هدنشورفابراب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپزکرمدات تخادرپزکرمدات

6767
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناوختسا  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000881 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش یم  ماجنا   IMED تیاس رد  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دیلوت  زا  أرصحنم  دیرخ  - 

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

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناوختسا   ناوختسا ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 6868
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ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادشه تیلباق  اب  یامد  تبث  تهج  اه  هاگتسد  یرادهگن  دادرارق  سانشراک 09167075008 - نفلت  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090059000041 زاین :  هرامش 

ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  لاژ  هدنزاس  عجرم   JTCL300 لدم یهاگشیامزآ  یقودنص  رزیرف  پید  رزیرف  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09167075008 دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتشادهب ،  تنواعم  ناتسرل  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتسپ 441  قودنص  ملعم  نابایخ  دابآ  مرخ  ناتسرل  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6813833946

33316302-066  ، 33316300-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302014-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ  کرادم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090059000042 زاین :  هرامش 

ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دماسآ رف  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ml 2 یلایو ییاوقم 3  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   cortisol مرس نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 

Cortisol212 دک نایسراپ 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ  کرادم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتشادهب ،  تنواعم  ناتسرل  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتسپ 441  قودنص  ملعم  نابایخ  دابآ  مرخ  ناتسرل  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6813833946

33316302-066  ، 33316300-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302014-066 :: 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 یقودنص   یقودنص رزیرف   رزیرف پید   پید رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 6969

دراد دراد تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSP30 500 nmol/ Tib Mol Biol تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000406 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموتسلک هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000821 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یموتسلک هسیک  - 

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

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DSP30 500  nmol/ T ib Mol BiolDSP30 500  nmol/ T ib Mol Biol ناونع : : ناونع 7171

یموتسلک یموتسلک هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لابوریپسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000824 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لابوریپسا - 

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

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لابوریپسا لابوریپسا ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14 کاوومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000823 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هرامش 14 کاوومه  - 

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

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

6108159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1414 هرامش   هرامش کاوومه   کاوومه ناونع : : ناونع 7474

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نوخ   نوخ زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000275 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهرون هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL هدنزاس عجرم   PHOX لدم یهاگشیامزآ  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   PHOX لدم رزیالانآ  هاگتسد  هعطق  پمپ  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

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

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان   ml 10 یددع لایو 1  یمیشویب  هاگشیامزآ   PHOX وشتسش لولحم  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

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

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   PLUS M نوخ زاگ  روزیلانآ  نویساربیلاک  لولحم  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

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

ناهرون هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  زاگ  دالب  هاگتسد  دربراک  لدم 35286  وا 2  یس  یپ  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

تاصخشم تساوخرد و  اب  روتکاف  - یزردوگ  09124168480- ههام تخادرپ 3  - هاگشیامزا دات  لحم  رد  لیوحت   - زور دمیا  ربتعم و  یگدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
phox سکوفزاگدالب هاگتسد  تهج  - یناریا - هنومن دکناریا  - دشاب هتشاد  یناوخمه  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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ هاگشیالاپ  ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -FILTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام 

1101096347000607 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم   i2000SR و i1000SR لدم رزیالانآ  یساونومیا  وتا  هاگتسد  الخ  پمپ  هعطق  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

تسویپ یاهسکع  اضاقت و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317247-077  ، 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

رزیالانآ رزیالانآ یساونومیا   یساونومیا وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد الخالخ   پمپ   پمپ هعطق   هعطق رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قفاب رصعیلو  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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کیتاموتا همین   ) رشاو ازیالا  هاگتسد  ردیر و  ازیالا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094031000034 زاین :  هرامش 
قفاب رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   AESKU DIAGNOSTICS GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم   AESKU SQ2 ELISA Analyzer لدم یهاگشیامزآ  ازیالا  هاگتسد  الاک :  مان 
رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 

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

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا  imed زوجم

.تسیمازلا بصن  زکارم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه 

8971846699 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ترضح  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  قفاب - قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32423131-035  ، 32424044-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423131-035 :: 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 هاگتسد   هاگتسد وو   ردیر   ردیر ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو قرب 220 اب  رمیات 120  یاراد  هخاش  رثکادح 60  درس  مرگداب و  اب  یزیمور  یهاگشیامزا  تالا  هشیش  نکشخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا   / هاگتسد دادعت 6  تسویپ ) )

1101092447001227 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MAYAPPLE INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED هدنزاس عجرم   CT-C-I لدم یهاگشیامزآ  نک  کشخ  هاگتسد  الاک :  مان 
دنوامد زوسن  نولفت  هعسوت 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 6 تسویپ )  ) تلو قرب 220 اب  رمیات 120  یاراد  هخاش  رثکادح 60  درس  مرگداب و  اب  یزیمور  یهاگشیامزا  تالا  هشیش  نکشخ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا /  هباشم  دک  ناریا   / هاگتسد

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس وو   مرگداب   مرگداب اباب   یزیمور   یزیمور یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تالا   تالا هشیش   هشیش نکنک   کشخ   کشخ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسر رس  دصرد  دوس 18  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  ناتسرل  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  یفرصم  داوم  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشتنا 1401/05/18 قاروا 1401/05/20 

1101004364000257 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هداز بیرغ  روصنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  زاچیپ  هدنزاس  عجرم   PEFS-162 لدم  V 250 ژاتلو  A 160 نایرج تدش  زویف  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ناتسرل  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  زکارم  یهاگراک  یفرصم  داوم  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ددرگ لاسرا  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  گربود  قباطم  متیآ / کیتاوتا 11  کیرفسمتا  ریطقت  هاگتسد  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092447001230 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نادار سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   HERZUD هدنزاس عجرم   Apparatus Manual لدم یهاگشیامزآ  ریطقت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 110 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا  ددرگ / لاسرا  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  گربود  قباطم  متیآ / کیتاوتا 11  کیرفسمتا  ریطقت  هاگتسد  یکدی  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا / 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلول هلول شرب   شرب یچیق   یچیق چیکپ - - چیکپ جنس   جنس راشف   راشف جیگ   جیگ یفرصم   یفرصم داوم   داوم تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 7979

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ریطقت   ریطقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم  GS15 لدم  Beckman هخاش  28 ژویفیرتناس تساوخرد  هباشم -  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093435000022 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  جونهک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیریآ نارگشالت  هدننک  هضرع  عجرم  دام  نیریآ  نارگشالت  هدنزاس  عجرم  نیژوناه  یتراجت  مان   CE2722 لدم یلومعم  یهاگشیامزآ  یزیمور  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

دام
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعرب  لاسرا  هنیزه   - دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  دشابیم -  GS15 لدم  Beckman هخاش  28 ژویفیرتناس تساوخرد  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 03443204470  اب  نتشاد  لاوس  یگنهامه و  تهج  دوشیم - هداد  تدوع  الاک  هطوبرم  دحاو  دات  مدع  تروص  رد  دشابیم - 

7881713587 یتسپ :  دک  دهاش ،  راولب  یادتبا  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43202400-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43202400-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دشابیم   GS15GS15 لدم   لدم   BeckmanBeckman  هخاش هخاش   2828 ژویفیرتناس ژویفیرتناس تساوخرد   تساوخرد هباشم -  -  هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 8181

گرب گرب // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروصرد   تروصرد // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // لمع لمع قاتا   قاتا وو   یشوهیب   یشوهیب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب واضما   واضما ورهم   ورهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   طیارش   طیارش

8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرب / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / لمع قاتا  یشوهیب و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  واضما  ورهم  روتکاف  شیپ  طیارش و 

1101094764000315 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 2  یحارج  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 10  زیاس 2/5  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 18 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لاسگرزب  زیاس  ورزر  گب  اب  فرصم  رابکی  هداس  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب  یکشزپ  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
متاخ ناهوژپ  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم   KPK یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 180 زیاس لافطا  لاسگرزب و  هداس  لازان  دنوس  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 15 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 0  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 3  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ددع 600 کسام طبار  هلول   - ددع 5000 لاسگرزب طبار  هلول  کسام و   - ددع 500 لازان دنوس  : دادعت /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوریا  - ددع 45 زمرق یوریا   - ددع 150 دادعت 7.5 رادفاک  - ددع 300 دادعت 7 رادفاک  - ددع 180 دادعت 2.5 فاک نودب   - ددع 50 دادعت 2 فاک نودب   - ددع 50 رادگبورزر

( .ددع 1000 یبآ

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زر نپ  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000826 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زر نپ  نرد  - 

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

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زرزر نپنپ   نرد   نرد ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درد پمپ   ml روتکلسوتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000825 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
درد پمپ   ml روتکلسوتا - 

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

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درد درد پمپ   پمپ   mlml روتکلسوتا   روتکلسوتا ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

6108298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100 نوخ تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
500 یلکلا هبنپ 

1000 یس یس  20 گنرس
100 یس یس  50 گنرس

ددع 1500 روتاگیرا
10000 مرس تس 

3000 ژاواگ گنرس 
5000 تکویژنآ بسچ 

1201090106000198 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  مزال  تازوجم  یارادودسرب  زکرم  یکشزپ  تازیهجت  لوئسم  دات  هب  دیاب  سانجا  هیلک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ورادو  اذغ  تنواعم  طسوت  یرادا  لحارم  یط  الاک  لیوحت  زادعب  تخادرپ 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10001000 یسیس یسیس   2020 گنرس گنرس   500500 یلکلا یلکلا هبنپ   هبنپ   100100 نوخ نوخ تستس   ناونع : : ناونع 8585
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فاوخ یصصخت  هاگنامرد   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هدش  هداد  رارق  تسویپ  رد  زاین  دروم  مالقا  تسیل  تسا و  هدوب  نیدامن  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099297000010 زاین :  هرامش 

فاوخ یصصخت  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نایح  نارتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ELITECH یتراجت مان   ml 500 لایو یمیشویب  کیروا  دیسا  تیک  الاک :  مان 

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

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع ی  رب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دشاب .  ناسکی  یتسویپ  تسیل  اب  اقیقد  دیاب  مالقا  یمامت  تایئزج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561756568 یتسپ :  دک  داشرا 15 ،  شبن  داشرا - راولب  یدنبرمک - راولب  فاوخ - ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54231528-051  ، 54221528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54231530-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   C.F.P.P یریگ هزادنا  هاگتسد  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000583 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ نوآ  مزاول  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب کیروا   کیروا دیسا   دیسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 8686

C.F.P.PC.F.P.P یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8787
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشیامزآ ینوینآ  نوتس  ناونع : 

14013677 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ینوینآ   ینوینآ نوتس   نوتس ناونع : : ناونع 8888
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نادابا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401- ورادواذغ تنواعم  یفیک  لرتنک  هاگشیامزآ  تهج  یتینیفاونومیا  نوتسدیرخ  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  دانسا  یمامت  یراذگراب 

1101005387000073 زاین :  هرامش 
نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   PACKED COLUMN PORAPAK هدنزاس عجرم  لدم 810901-80468  یهاگشیامزآ  یفارگوتامورک  کاپورپ  نوتس  الاک :  مان 
مات شجنس  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401- ورادواذغ تنواعم  یفیک  لرتنک  هاگشیامزآ  تهج  یتینیفاونومیا  نوتسدیرخ  مالعتسا  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  دانسا  یمامت  یراذگراب 

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفیک یفیک لرتنک   لرتنک هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج یتینیفاونومیا   یتینیفاونومیا نوتس   نوتس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 نیوزق  ناتسا  زاگ  تکرش  یطیحم  تسیز  یتشادهب و  لماوع  یریگ  هزادنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091335000120 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 
تفرشیپ دصرد  1 دادعت : 

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

.دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  هدومن  لیمکت  ار  تامدخ  حرش  فیدر  ره  تمیق  دیاب  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  ار  تسیز  طیحم  دمتعم  هاگشیامزآ  یهاوگ  یهد ، تمیق  ماگنه  دیاب  نایضاقتم 

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33792098-028  ، 3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یطیحم   یطیحم تسیز   تسیز وو   یتشادهب   یتشادهب لماوع   لماوع یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا ناونع : : ناونع 9090
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  گرب  ود  قباطم  افطل  متیآ /  یتفن 14  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ /

1101092447001228 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SYSTECH هدنزاس عجرم   SYSTECH INSTRUMENTS یتراجت مان   OTR 8001 لدم نژیسکا  نژورتین و  زاگ  ذوفن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
تسالپ اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENTS

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  ددرگ / لاسرا  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  گرب  ود  قباطم  افطل  متیآ /  یتفن 14  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا /  هباشم 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفن یتفن داوم   داوم ردرد   نژورتین   نژورتین یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  ، دشابیمن حیحصدک  ناریا  هجوت  / هروظنم ود  هروظنم و  کت  لاتیجید  جنس  تبوطر  جنس و  امد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  حرش 

1101093377000391 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیتاسیا تعنص  ناشخرد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DSI-87STHMO1 لدم لاتیجید  جنس  امد  جنس و  تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: 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  173173   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هروظنم هروظنم ودود   وو   هروظنم   هروظنم کتکت   لاتیجید   لاتیجید جنس   جنس تبوطر   تبوطر وو   جنس   جنس امد   امد ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6106873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تادنتسم  قبط  وتکادناکو  یلور  لایرتکاب  یتنآ  هیال  کت  شوپ  فک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000298 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تادنتسم  قبط  وتکادناکو  یلور  لایرتکاب  یتنآ  هیال  کت  شوپ  فک  عاونا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

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

هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / هطوبرم یاهناگرا  زا  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هطوبرم  یاه  هنیزه  هیلکو  دش  دهاوخ  هداد  تدوع  بسانم  تیفیک  مدعو  دیئات  مدع  تروصرد 

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 09378045132 تهج  نفلت  ددع  هنادرم 36  راولش  شوپور و  ددع و  هنانز 104  هعنقم  راولش و  شوپور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000409 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنورالاس ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  دنورالاس  ربکا  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   25W لدم زیاس 38  لاگرت  هچراپ  سنج  هنانز  یراتسرپ  شوپور  الاک :  مان 

ددع 104 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09378045132 تهج  نفلت  ددع  هنادرم 36  راولش  شوپور و  ددع و  هنانز 104  هعنقم  راولش و  شوپور و   :: 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

وتکادناکو وتکادناکو یلور   یلور لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ هیال   هیال کتکت   شوپ   شوپ فکفک   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 9393

هنادرم هنادرم راولش   راولش وو   شوپور   شوپور وو   هنانز -  -  هنانز هعنقم   هعنقم وو   راولش   راولش وو   شوپور   شوپور ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزنل دحاو  هنانز  هنادرم و  هسبلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000414 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنورالاس ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  دنورالاس  ربکا  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   25W لدم زیاس 38  لاگرت  هچراپ  سنج  هنانز  یراتسرپ  شوپور  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6106914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزنل یرزنل دحاو   دحاو هنانز   هنانز وو   هنادرم   هنادرم هسبلا   هسبلا ناونع : : ناونع 9595

G23G23  کالپ کالپ -- ولفنیا ولفنیا -- راکورت راکورت  / / G23-25G23-25 نشیلسناک   نشیلسناک یموتکورتیو   یموتکورتیو تساک   تساک ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددع  لک 60  عمج   G23 کالپ - ولفنیا - راکورت / ددع دادعت 40  عومجم   G23-25 نشیلسناک یموتکورتیو  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001237 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   CONSTELLATION یتراجت مان  لدم 8065751468  یکشزپ  مشچ   Ga 25 زیاس یموتکرتیو  وکیف و  کپ  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   CONSTELLATION یتراجت مان  لدم 8065751077  یکشزپ  مشچ   Ga 23 زیاس یموتکرتیو  وکیف و  کپ  الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   ACCURUS یتراجت مان  لدم 8065751447  مشچ  یحارج   Ga 23 زیاس ییات  یالونک 3  راکورت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   JANACH یتراجت مان   J4910 دک یددع  ییاوقم 5  هبعج  مشچ  یحارج  دربراک  نیتر  ولفنیا  الوناک  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   ACCURUS یتراجت مان  لدم 8065750842  یکشزپ  مشچ  ولفنیا  گالپ و  کپ  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

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

IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک IRCو  یاراد  / ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشمدکناریا  یدقن  تخادرپ.دمیآوضع  هدننک  تکرش.یپوکسودنآ  شخب  فرصم  تهج  کیلرکاونایس  یحارج  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514137 ددرگ هجوت  تاحیضوت  تمسق  هب  دشاب 

1101000257003357 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نامرد ناسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GEM SRL هدنزاس عجرم   GLUBRAN 2 یتراجت مان   cc 1 یلایو رتسیلب 1  یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 
داپ

لایو 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد الاک.دشاب  یم  هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه.یلیم  لایو 1  .یپوکسودنآ  شخب  فرصم  تهج  کیلرکاونایس  یحارج  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  تفایرد  زا  سپ  یدقن  یلام  روما  لوئسم  روتسدب  تخادرپ.ددرگ  تبث   IRC دک روتکافرد  دشاب و  تلاصا  بسچرب 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلرکاونایس کیلرکاونایس یحارج   یحارج بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  یس /)  یس  یدنب 500  هتسب  /) نویسرمیا نغور  رتیل  اسمیگ و 5  گنر  رتیل   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000280 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شیپ تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  یس /)  یس  یدنب 500  هتسب  /) نویسرمیا نغور  رتیل  اسمیگ و 5  گنر  رتیل   5 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  ابش  هرامش  وروتکاف 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  یس /)  یس  یدنب 500  هتسب  /) نویسرمیا نغور  رتیل  اسمیگ و 5  گنر  رتیل   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  ابش  هرامش  وروتکاف  شیپ  تسویپ 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: 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

نویسرمیا نویسرمیا نغور   نغور رتیل   رتیل   55 وو   اسمیگ   اسمیگ گنر   گنر رتیل   رتیل   55 ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجوت امتح  تاحیضوت  تمسق  هب.دمیآ  وضع  هدننک  تکرش  .ZOLL بلقراون هاگتسد  یباتکذغاکو  تناس  11 بلقراون لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514137 دشاب یم  یدقن  تخادرپ.ددرگ 

1101000257003358 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دنویپ لیوس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  پیک  پیز  تکاپ   2500x110 mm داعبا بلق  راون  تنیرپ  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 
نامرد

تکاپ 360 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رتسگ بط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   90x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Zoll کوشورتکلا ذغاک  الاک :  مان 
اردص

ددع 300 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابناات  لمح  هنیزه.دشاب  یم  ددع  هب  دادعت  .ZOLL بلقراون هاگتسد  یباتکذغاک  SONY و  تناس 11 بلقراون لور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  تفایرد  زا  سپ  یدقن  یلام  روما  روتسد  هب  تخادرپ.ددرگ  تبث  IRC دک روتکافرد  دشاب و  تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک.دشاب 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلقراون بلقراون هاگتسد   هاگتسد یباتکذغاک   یباتکذغاک وو   تناس   تناس 111 1 بلقراون بلقراون لور   لور ناونع : : ناونع 9999

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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هباشم  یمالعادک  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  رتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000928 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناتسکاپ هدنزاس  روشک   SECURE DENTAL هدنزاس عجرم   SMART INSTRU یتراجت مان  یددع  هتسب 1   SD-4802 لدم یکشزپنادند  پورپ  الاک :  مان 

ایرآ بط  ناسرف 
ددع 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپو 4 هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هباشم  یمالعادک  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  رتمیسکا  سلاپ  پورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

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

رتمیسکا رتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

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

6107033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچیپ لدم  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000066 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شرآ رگنامرد  هدننک  هضرع  عجرم  رگنامرد  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یچیپ  لفق  اب  فرصم  رابکی  لیرتسا  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 12,500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 10 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

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

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

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچیپ یچیپ لدم   لدم مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6107034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حتف یدمحم  مناخ  - ههام تخادرپ 4  - هباشم دکناریا  - ددع رتخد 1 دازون  یراتسرپ  شزومآ  لدم  - ددع 1 یهد ریش  یشزومآ  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09173421034

1101030090000415 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

KOKEN هدنزاس عجرم  نوترو  هدننک  هضرع  عجرم   KOKEN یتراجت مان  یددع  نتراک 1   LM026G لدم رتخد  دازون  یراتسرپ  شزومآ  نکنام  تکام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
KOKEN هدنزاس عجرم  نوترو  هدننک  هضرع  عجرم   KOKEN یتراجت مان  یددع  نتراک 1   LM026M لدم یراتسرپ  شزومآ  تهج  رسپ  دازون  تکام  الاک :  مان 

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

نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

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

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

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 11 رتخد   رتخد دازون   دازون یراتسرپ   یراتسرپ شزومآ   شزومآ لدم   لدم -- ددع ددع 11 یهد یهد ریش   ریش یشزومآ   یشزومآ لدم   لدم ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند جراخ  زا  بآ  روتومریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000008 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   IS-205-B2 لدم یکشزپنادند  یجراخ  بآ  روتومریا  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  کی  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیمن و  حیحص  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  فارگویدراک  اضاقت 3067810360  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001048 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   TMS-T110-V1.0 لدم یتایح  مئالع  فارگویدراک  هلت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 جراخ   جراخ زازا   بآبآ   روتومریا   روتومریا ناونع : : ناونع 103103

یتایح یتایح مئالع   مئالع فارگویدراک   فارگویدراک هلت   هلت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نابهتسا ناتسرهش  ینیمخ  ماما  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090466000050 زاین :  هرامش 

نابهتسا دیدج  نابهتسا  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   High Flux Dialyzers لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

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

نابهتسا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * هدش هدافتسا  کرتشم  دک  ناریا  زا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدما  تسویپ  لیافرد  لماکروطب  تساوخرد  رادقمو  تاحیضوت 

7451777953 یتسپ :  دک  یمالسا ،  ادازآ  هاگشناد  زا  دعب  ع - )  ) اضر ماما  راولب  نابهتسا -  نابهتسا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53223411-071  ، 53229004-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223055-071 :: 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

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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  جنسراشف  یرنف  گنلیشو  جنسراشف  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000930 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 

XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

تخادرپو هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  یم  تساوخرددروم  تسویپ  تسیل  قبط  جنسراشف  یرنف  گنلیشو  جنسراشف  فاکو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  هناماسرد  تسیل  لک  روتکاف  شیپو  ههام  4

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

زیلاید زیلاید لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 105105

جنسراشف جنسراشف یرنف   یرنف گنلیشو   گنلیشو جنسراشف   جنسراشف فاک   فاک ناونع : : ناونع 106106

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

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

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

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

6107044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهزیاسرد 4×28 و 4.8×28 و3×16 یج  لبد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000067 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 28 لوط  Fr 4/8 زیاس هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  یج  لبد  تنتسا  الاک :  مان 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
وترپ یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  دک 133016030   3x16 cm زیاس یکشزپ  لافطا  یج  لبد  تنتسا  الاک :  مان 

راکشآ
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 28 لوط  Fr 4 زیاس هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  یج  لبد  تنتسا  الاک :  مان 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت 
ددع 35 دادعت : 

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

-4 ههام تخادرپ 9 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

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

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

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 ×× وو33   2828 ×× 4.84.8 وو     2828 ×× یاهزیاسرد  44 یاهزیاسرد یجیج   لبد   لبد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 107107
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه  / ههام هس  تخادرپزاب  / لخاددیلوت طقفدیرخ  / ددع لومسا 40000 زیاس  - ددع مویدمزیاس 60000 سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرورض  یرورضدمیآ  نتشاد  / هدنشورف هدهعرب  لاسرا 

1101091860000243 زاین :  هرامش 
رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   small زیاس سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 400 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت تمالس  یبط  هدننک  هضرع  عجرم   TANSINLAIN هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   medium زیاس یکشزپ  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لاسرا  هنیزه   / ههام هس  تخادرپزاب  / لخاددیلوت طقفدیرخ  / ددع لومسا 40000 زیاس  - ددع مویدمزیاس 60000 سکتال  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  یرورضدمیآ  نتشاد  / هدنشورف

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: 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

لاسرا لاسرا هنیزه   هنیزه  / / ههام ههام هسهس   تخادرپزاب   تخادرپزاب // لخاددیلوت لخاددیلوت طقفدیرخ   طقفدیرخ // ددع ددع 4000040000 لومسا   لومسا زیاس   زیاس -- ددع ددع 6000060000 مویدمزیاس   مویدمزیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا یرورض   یرورض یرورضدمیآ   یرورضدمیآ نتشاد   نتشاد // هدنشورف هدنشورف هدهعرب   هدهعرب

108108
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- اپوس  ) یاه کرام  .ددع  یسوط 4800  گنیدف  یجنا  .ددع 3- یبآ 4800  گنیدف  یجنا  .ددع 2- زبس 9600  گنیدف  یجنا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیرو - بطدمآرس

1101030092000920 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 
ددع 19,200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- اپوس اپوس  ) ) یاه یاه کرام   کرام .ددع   .ددع   48004800 یسوط   یسوط گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- .ددع  33 .ددع   48004800 یبآ   یبآ گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- 22 .ددع   .ددع   96009600 زبس   زبس گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- 11 ناونع : : ناونع
(( دیرو دیرو -- بطدمآرس بطدمآرس

109109
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب اههاگتسد  هیلک  یارب  هدافتسا  لباق  تازیهجت  لک  هراذا  زوجم  یاراد  لخاد  دیلوت  زیلاید  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000180 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددرگ یرازگ  رابو  اضماو  رهم  روتکاف  شیپ  دشابیم - هدنشورف  دهدهع  رب  لمح  هیارک  دش -  دهاوخ  تدوع  تالوصحم  هیلک  یدنمتیاضر  مدع  تروص  رد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  یاهدنرب  دات  .ددرگ  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000192 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ربتعم بط  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یو  هتسب  هتفابن  جوسنم  سنج  فرصم  رابکی  لیرتسا  یمشچ  کپ  الاک :  مان 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691816689 یتسپ :  دک   ، 6691816689  - هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: 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

زیلاید زیلاید تستس   ناونع : : ناونع 1101 10

فرصم فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا یمشچ   یمشچ کپکپ   ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناجنسفر هاگشناد  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... نژیسکا و لوسپک  دیک -  ینوس  پورپ  یزیمور -  لیتسا  ینیس  هکیت -  هیخب 9  تس  لماش  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094620000016 زاین :  هرامش 

ناجنسفر هاگشناد  تشادهب  زکرمو  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ههام کی  باسح  هیوست  اب  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  - 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناجنسفر نامرک ،  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  وگخساپ  نآ  هب  هک  دنهد  هئارا  یسامت  هرامش  مرتحم  ناگدننک  تکرش  .دشابیم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  لاسرا  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717716511 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34256210-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34259167-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...  ... وو نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک دیک -  -  دیک ینوس   ینوس پورپ   پورپ یزیمور -  -  یزیمور لیتسا   لیتسا ینیس   ینیس هکیت -  -  هکیت   99 هیخب   هیخب تستس   لماش   لماش زاین   زاین دروم   دروم یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

یدپوترا یدپوترا ینامیس   ینامیس ریغ   ریغ متسا   متسا ناونع : : ناونع 113113
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.....و رالوپیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001006 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کین ناتسود  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   OPTA یتراجت مان  نگل  زتورپ  دربراک  خیش  یدپوترا  ینامیس  ریغ  متسا  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ایناپسا هدنزاس  روشک   SURGIVAL هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لصفم  ضیوعت  دربراک   mm 50 زیاس ینامیس  ریغ  پیه  لاتوت  پاک  زتورپ  الاک :  مان 
نایوپ بط  هر  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 

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

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ایروپ  ناس  بط  اتآ  هدنزاس  عجرم  لدم 0560413105  مویناتیت  سنج  یهد  ششوپ  نودب  ینامیس  ریغ  متسا  گنال  نگل  زتورپ  الاک :  مان 
ایروپ ناس  بط  اتآ  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زروتس نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   ZIMMER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب  زیاس 6  وناز  لصفم  زتورپ  ایبیت  زتورپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زروتس نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   ZIMMER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   mm 65/5 زیاس وناز  لصفم  زتورپ  تسار   LCCK لارومف زتورپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا یتعیرش  ینامرد  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا بسچرب  یاراد  دنلب  خیرات  هباشمدک  ناریا  ردوپ  نودب  7 و7.5و8 یاهزیاس هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000248 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 28,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 16,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هنومن  لاسرا  تلاصا  بسچرب  یاراددنلب  خیرات  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: 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

تلاصا تلاصا بسچرب   بسچرب یاراد   یاراد دنلب   دنلب خیرات   خیرات هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ردوپ   ردوپ نودب   نودب 88 وو 7.57.5 وو   77 یاهزیاس یاهزیاس هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 1141 14
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش  .ددع  دادعت 2000  اپوس  کرام  دیفس  نوتالن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000918 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش .ددع   .ددع   2 0002000 دادعت   دادعت اپوس   اپوس کرام   کرام دیفس   دیفس نوتالن   نوتالن ناونع : : ناونع 115115
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 3 و 3/5 و 4 و 4/5 رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع مادک 100  ره 

1201030292003042 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

زیاس 3 و 3/5 و 4 و 4/5 رادفاک  هشارت  هلول  - 
ددع مادک 100  ره 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 مادک   مادک رهره     4/54/5 وو     44 وو     3/53/5 وو   زیاس  33   زیاس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیاپسا 24 نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003041 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لانیاپسا 24 نزوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیاپسا  2424 لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 1171 17
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  یرتیل 120  زبس 1  نیداتب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000350 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رصنع یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOLBEDIN یتراجت مان   ml 1000 ینلیتا یلپ  یطوق  دصرد  عیام 10 نیداتب  نیادویآ  نودیووپ  الاک :  مان 

میرم
یطوق 120 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   12 0120 یرتیل   یرتیل   11 زبس   زبس نیداتب   نیداتب ناونع : : ناونع 118118
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 1000  فیسویاب  کرام  لکش  یا  هناوتسا  یرتیل  سکاب 5  یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات 

1101030092000917 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  بیس  هس  بط  یدنز  یتراجت  مان   Lit 5 تیفرظ یراشف  یا  هساک  رد  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
بیس هس  بط  یدنز  یکشزپ  تازیهجت  هدننک 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.ددع   تکرش.ددع   10001000 دادعت   دادعت فیسویاب   فیسویاب کرام   کرام لکش   لکش یایا   هناوتسا   هناوتسا یرتیل   یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع
.تسا .تسا

1191 19
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زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عافترا زا  تاجن  دادما و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000145 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ زارف  نمیا  تامدخ  شرتسگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER هدنزاس عجرم   IF-SCBA لدم تاجن  دادما و  تازیهجت  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: 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

هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعلاطم  یتسویپ  تسیل  ) یتسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  نک  کشخ  هلوح  هارمه  هب  مرگ  سلناپسا 40  حارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091162000113 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینام بط  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  لدم 1040   XL زیاس یناتسرامیب  هدش  لیرتسا  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات لاس  لقادح 2  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشاب  الاک  تلاصا  هسانش  یاراد  تسیابیمالاک  .دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دریذپ  یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  هزور  45 تخادرپ - دشاب هتشاد  ءاضقنا 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عافترا عافترا زازا   تاجن   تاجن وو   دادما   دادما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

نکنک کشخ   کشخ هلوح   هلوح هارمه   هارمه هبهب   سلناپسا   سلناپسا حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 12 112 1
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینوسارتلا ریگ  مرج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001124 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
زورهب زیهجت  هنیجنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MIGLIONICO S.R.L هدنزاس عجرم   E-MAB6 لدم یکشزپنادند  رلیکسا  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهازن تسویپ 09160965132 هب  هجوت   :: 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

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یچیپ  هکت  هس   ) یس یس  گنرس 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000068 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 5 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 27,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 12 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

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

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

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوسارتلا کینوسارتلا ریگ   ریگ مرج   مرج ناونع : : ناونع 122122

یسیس یسیس   55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 123123

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

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

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

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

6107292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یچیپ  عون  زا  هکت  هس   ) یس یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000069 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 10 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

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

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 12 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

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

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

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند لگنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000009 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نابات  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   MONT BLANC یتراجت مان   10400X لدم یکشزپنادند  لگنآ  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هام  کی  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 124124

یکشزپنادند یکشزپنادند لگنآ   لگنآ ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکنریا  تفج  شفک 4000  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000351 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
سراپ رهم  دادلا  ینولیان  هتسب   MSC دک ینولیان  شفک  رواک  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/10/20 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

تفج تفج   40004000 شفک   شفک رواک   رواک ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یس  یس 10 یس  یس 5 یس  گنرس 2/5 هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030737000024 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 2/5 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 5 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 10 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  تروص 2  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عراز  09137075205

8916877391 یتسپ :  دک  دزی ،  لثم  دیلوت  مولع  هدکشهوژپ  یلعوب - نابایخ  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277085-035  ، 38247085-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247087-035 :: 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

یسیس یسیس   1010 یسیس   یسیس   55 یسیس   یسیس   2/52/5 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 127127
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا رایمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003043 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لافطا رایمد  - 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا رایمد   رایمد ناونع : : ناونع 128128
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 5000  رادنب  فرصم  رابکی  یحارج  هالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000919 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
کدف هدننک  هضرع  عجرم  سرگاز  ماب  کدف  هدننک  دیلوت  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 1000   KJ1 لدم زیاس  یرف  فرصم  رابکی  یحارج  راد  دنب  هالک  الاک :  مان 

سرگاز ماب 
نتراک 5,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   50005000 دادعت   دادعت رادنب   رادنب فرصم   فرصم رابکی   رابکی یحارج   یحارج هالک   هالک ناونع : : ناونع 129129
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه ناتسا  ینامرد 

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  لماک  تاصخشم  مرگ _  دناب 25  ناپسا  مرگ و  تلم 25  هیال _  کسام 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093679000015 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم کسام  الاو  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   A 11 لدم نولب  تلم  هیال  کی  دناب و  ناپسا  هیال  ود  سنج  هیال  فرصم 3  رابکی  یکشزپ  کسام  الاک :  مان 

بط الاو  نانیرفآ  تمالس  هدننک  هضرع 
هبعج 20,000 دادعت : 

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

دک یکشزپ _  تازیهجت  طسوت  یلاسرا  هنومن  دات  سنج و  تفایرد  زا  سپ  هام  ات 2  تخادرپ  هباشم  _ دک  ناریا  زا  یکشزپ _  هیال  کسام 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  مرگ  دناب 25  ناپسا  مرگ و  تلم 25  دشاب _  یکی  دیاب   imed داتس و هناماس  رد  تکرش  مان  یمازلا _   imed

 : یتسپ دک  نامرد ،  تنواعم  مود  هقبط  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هرامش 2  نامتخاس  یتعیرش  هار  راهچ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6517619653

31312021-081  ، 32522350-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523011-081 :: 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

فرصمرابکی فرصمرابکی یکشزپ   یکشزپ کسام   کسام ناونع : : ناونع 130130
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دوش هناماس  تبث  هدش  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هباشم دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل نلاگ 5  دصرد  نیدیسرپ 3  لولحم 

1101095143000423 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دصرد  نیدیسرپ 3  یتراجت  مان   kg 10 ینلیتا یلپ  فرظ  زیلایدومه  هاگتسد  دربراک  دیسا  کیتسارپ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یمیش ناب  هب  ییوراد 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت سدنهم  هیدات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا  زادعب  ههام  تخادرپ 3  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  برد  ات  راب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس لقادح 2  الاک  اضقنا  خیرات  - یکشزپ

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

لولحم لولحم -- دوش دوش هناماس   هناماس تبث   تبث هدش   هدش اضما   اضما وو   رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هارمهب   هارمهب مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ -- دمیا دمیا تبث   تبث الاک   الاک وو   تکرش   تکرش -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط ناونع : : ناونع
رتیل رتیل   55 نلاگ   نلاگ دصرد   دصرد نیدیسرپ  33   نیدیسرپ

131131
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دنرم کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هباشم  دک  ناریا   ) لخاد دیلوت  هلاناک  بلقراون 12 هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006009000006 زاین :  هرامش 

دنرم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ECG هسانش دک  یتایح  مئالع  یریگ  هزادنا  دربراک  یفارگویدراکورتکلا  هاگتسد  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یتناراگ گرب  هیارا   -- تسا هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   -- هدوزفا شزرا  یهاوگ  هیارا   - نامزمه تروصب  لاناک  12 تنیرپ تیلباقابدشاب  هلاناک  12 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - هاگتسد دیلوت  زوجم  هیارا  - دمیآ گرب  هیارا 

5416715595 یتسپ :  دک  دنرم ،  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  ، بارحم عطاقت  زا  رت  نیئاپ  ، یربجنردیهش نابایخ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42277702-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42277701-041 :: 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

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 3000  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000922 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
 ( حارج یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 250  نتراک  فرصمرابکی  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت هلاناک   هلاناک 1212 بلقراون   بلقراون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 132132

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.ددع   تکرش.ددع   30003000 دادعت   دادعت لاسگرزب   لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 5000  دازون  راوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000923 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
رون ناشیدنا  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم   SWEET BABY یددع تراک 1  رتسیلب  ینوکیلیس  رد  اب  کدوک  ینیب  رآوپ  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003045 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوخ تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.ددع   تکرش.ددع   50005000 دادعت   دادعت دازون   دازون راوپ   راوپ ناونع : : ناونع 134134

نوخ نوخ تستس   ناونع : : ناونع 135135
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 4800  اپوس  کرام  یجنران  پویت  یجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000921 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 

ددع 4,800 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   ENT رازبا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000556 زاین :  هرامش 

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

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.ددع   تکرش.ددع   48004800 دادعت   دادعت اپوس   اپوس کرام   کرام یجنران   یجنران پویت   پویت یجنا   یجنا ناونع : : ناونع 136136

ENTENT رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 137137
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبذج 1*2 هیال  هس  زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003044 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یبذج 1*2 هیال  هس  زادناریز  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 ** 11 یبذج   یبذج هیال   هیال هسهس   زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 138138
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یس  گنرس 2.5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000070 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 2/5 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 64,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 12 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

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

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

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 1440  لافطا  رایمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000925 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
هکرابم هداز  یلع  هکرابم و  یزورون  اضر  دمحم  زیورپ و  هدننک  هضرع  عجرم  رایمد  یتراجت  مان  دیرگ  لاکیدم   pvc سنج لافطا  رای  مسآ  الاک :  مان 

ددع 1,440 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     2 .52 .5 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 139139

لافطا لافطا رایمد   رایمد ناونع : : ناونع 140140
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار کلیس 2  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001128 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ETHICON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 60  هبعج   cm 75 زیاس  W10B55 لدم یکشزپ  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 216 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهازن 09160965132 // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  // دمیآ // هباشم دک  ناریا  // بلق یحارج  لمع  تهج  دنار  کلیس 2  خن   :: 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

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  3000- یددع هدش 50  مویکو  یدنب  هتسب  ناتسرامیب  مرآ  اب  رد 1/5  داعبا 2/5  هب  کی  هجرد  یخن  نورتت  دیفس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000708 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لمح هنیزه  - سانشراک دات  اب  ددع   3000 یددع - هدش 50  مویکو  یدنب  هتسب  ناتسرامیب  مرآ  اب  رد 1/5  داعبا 2/5  هب  کی  هجرد  یخن  نورتت  دیفس  هفحلم  - 

هلاس کی  هیوست  تخادرپ و  هدنشورف - هدهع  هب  لقنو 
مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 

تاصخشم قبط   1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- سانشراک دات  اب  ددع   3000 یددع - هدش 50  مویکو  یدنب  هتسب  ناتسرامیب  مرآ  اب  رد 1/5  داعبا 2/5  هب  کی  هجرد  یخن  نورتت  دیفس  هفحلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس کی  هیوست  تخادرپ و  هدنشورف - هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367992-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   22 کلیس   کلیس خنخن   ناونع : : ناونع 141141

یخن یخن نورتت   نورتت دیفس   دیفس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 142142
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 20000  -( HR- شخب ددم  - دام - اپوس ) کرام مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000929 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 20,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.ددع   تکرش.ددع   2000020000 دادعت   دادعت -(-( HRHR -- شخب شخب ددم   ددم -- دام دام -- اپوس اپوس )) کرام کرام مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 3000  هنارتخد  راردا  هسیک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 3000  هنارسپ  راردا  هسیک  - 2

1101030092000928 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 100 تیفرظ یکشزپ  لافطا  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 6,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   30003000 دادعت   دادعت هنارسپ   هنارسپ راردا   راردا هسیک   هسیک - - 22 .ددع   .ددع   30003000 دادعت   دادعت هنارتخد   هنارتخد راردا   راردا هسیک   هسیک -- 11 ناونع : : ناونع 144144

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

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

6107657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمتات  طقف  - دوش همیمض  irc جرداب روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسویپ تسیل  قبط  -t3  - تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب

1101091684001247 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   FREE T4 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   FT4 تیک الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

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

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمتات   نیمتات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - یناریا یناریا طقف   طقف  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- t3t3  - - تیک تیک ناونع : : ناونع 145145
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب دیرخ  تساوخرد  قبط  هرامش 2  زیلاید  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم .  دک  ناریا 

1101030686002920 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناکرسیوت یمیش  ناراف  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ml 4920 نزو ینلیتا  یلپ  نلاگ  یدنب  هتسب  عون  لولحم   II عون هدش  ظیلغت  زیلایدومه  الاک :  مان 
نلاگ 3,000 دادعت : 

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

شخب دیرخ  تساوخرد  قبط  هرامش 2  زیلاید  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم .  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا الاک   الاک تلاصا   تلاصا لبیل   لبیل هباشم .  .  هباشم دکدک   ناریا   ناریا شخب   شخب دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   22 هرامش   هرامش زیلاید   زیلاید لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 146146
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  زیاس 10×10  هیال  هداس 8 نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000071 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اسلگ یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   10x10 cm زیاس هیال  یناتسرامیب 8  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 800 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 12 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

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

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

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس   1010 ×× 1010 زیاس   زیاس هیال   هیال 88 هداس   هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 147147
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  - یس یس  5+ یس یس  2+ یس یس  1( یریمخ ) یتوپ یناوختسا  تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001131 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم  cc 5 لایو دک 29544   µm 2000-150 زیاس  Demineralized Cortical Cancellous Powder یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب  زاس  دننامه  هدنزاس 
لایو 3 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
عجرم  cc 2 لایو دک 29543   µm 2000-150 زیاس  Demineralized Cortical Cancellous Powder یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب  زاس  دننامه  هدنزاس 
لایو 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
عجرم  cc 1 لایو دک 29542   µm 2000-150 زیاس  Demineralized Cortical Cancellous Powder یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب  زاس  دننامه  هدنزاس 
لایو 10 دادعت : 

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

دوش هظحالم  تسویپ  - یس یس  5+ یس یس  2+ یس یس  1( یریمخ ) یتوپ یناوختسا  تفارگ   :: 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 هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ -- یسیس یسیس   55 ++ یسیس یسیس   22 ++ یسیس یسیس   11 (( یریمخ یریمخ )) یتوپ یتوپ یناوختسا   یناوختسا تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 148148
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tocris cas number :35920-39-9 10mg تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sigma cas number :e2387 10mg

.تسا هباشم  دک  ناریا 
1101050136000356 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان   mg 10 یکیتسالپ یطوق  یژولویب  یتاقیقحت   DAPI میزنآ الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  عمج  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : 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 هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   tocris  cas  number :35920 -39-9 10mg s igma cas  number :e2387 10mgtocris  cas  number :35920 -39-9 10mg s igma cas  number :e2387 10mg ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  یاهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004009000145 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دراو  دک  ناریا  .دشاب  هلاسکی  فرصم  خیرات  یاراد  زورب و  الاک  خیرات  .دشابیم  لک  هرادا  رابنا  رد  لیوحت  .دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  هرادا  نیا  زاین  دروم  یاهالاک  دشابیم و  هناماس  رد  تبث  تهج  ًافرص 

6931939148 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33344816-084  ، 33344815-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348038-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  -20 زیاس جوایبیت  یناوختسا  تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001130 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
تفاب زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 22148   mm 20 زیاس  Tibial Wedge HTO یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک 
ددع 10 دادعت : 

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

دوش هظحالم  تسویپ  -20 زیاس جوایبیت  یناوختسا  تفارگ   :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کسام   کسام ناونع : : ناونع 150150

دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ -- 2020 زیاس زیاس جوایبیت   جوایبیت یناوختسا   یناوختسا تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 120000  دم ) یرت  دم - یو  - گنرس دزی   ) کرام یس  یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات 

1101030092000927 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 10 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 120,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 500  یتناس  کیتسالاژادناب 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000924 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
B.P.I افش یبط  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   10x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  ژادناب  مکراشف  لور  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 152152

یتناس یتناس   1010 کیتسالاژادناب   کیتسالاژادناب ناونع : : ناونع 153153

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  10000 ددع ) نتراک 100   100  ) فرصم رابکی  ینولیان  شکتسد  ددع و  یکپوت 6000  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000557 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مرا تشادهب  ریفس  هدننک  هضرع  عجرم  سپیلوت  یتراجت  مان   g 100 ینلیتا یلپ  هتسب  یتشادهب  یشیارآ  دیفس  یکپوت  لیرتسا  ریغ  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 6,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

بط لاله  یددع  ینولیان 100 هتسب  رد  ینولیان  فرصمرابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
هتسب 10,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی ینولیان   ینولیان شکتسد   شکتسد وو   ددع   ددع   60006000 یکپوت   یکپوت هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هتسب دادعت 10000  ددع  فرصنم 100  رابکی  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000926 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
هبعج 50 یدنب  هتسب  عون  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  میرمزر  گرزب  زیاس  سکت  یرح  فرصم  رابکی  هروظنم  دنچ  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

یددع
هبعج 10,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم فرصم رابکی   رابکی شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 155155

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   )) دیفس دیفس نوتالن   نوتالن وو   تکویژنآ   تکویژنآ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 156156
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تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  ) دیفس نوتالن  تکویژنآ و  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000558 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هار نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   Vasofix IV یتراجت مان  یددع  ییاوقم 200  هبعج   4268113B دک  G x33 mm 20 زیاس یدیرو  قیرزت  یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

دشر هعسوت و 
هبعج 50,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دام تمالس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA PHARMED MD یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  یدیرو  قیرزت  یجنران  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  یاهزیاس  قبط  راد  گنیرو  هخاشود  یقورع  تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000932 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم  یددع  تراک 1  رتسیلب   cm 50 لوط  mm 8 رطق  Small Beading لدم یکشزپ  فرصمرابکی  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 

تاب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 6 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل یاهزیاس   یاهزیاس قبط   قبط راد   راد گنیرو   گنیرو هخاشود   هخاشود یقورع   یقورع تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 157157
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسررب و تهج  دندرگ  لاسرا  اه  هنومن  دوش و  هداد  تمیق  تسا  هدش  جرد  یتسویپ  کرادم  رد  هک  ینف  تاصخشم  قبط  هپاناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام  هیوست 6  ینف ،  دات 
1101030642001479 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   SMI6000 هداس رامیب  هارمه  صوصخم  وشات  تخت  الاک :  مان 

ددع 75 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یسررب   یسررب تهج   تهج دندرگ   دندرگ لاسرا   لاسرا اهاه   هنومن   هنومن وو   دوش   دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسا   تسا هدش   هدش جرد   جرد یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   هکهک   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هپاناک   هپاناک ناونع : : ناونع
 . . تسا تسا ههام   ههام   66 هیوست   هیوست ینف ،  ،  ینف دات   دات

158158
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس ( مورشم  ) رذتپ نرد  .ددع 3- دادعت 20  زیاس 26  ( مورشم  ) رذتپ نرد  .ددع 2- دادعت 20  زیاس 24  ( مورشم  ) رذتپ نرد  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 20   28

1101030092000932 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 20  زیاس 14  تاحشرت  هیلخت  دربراک  یحارج  بویت  یت  نرد  الاک :  مان 
نتراک 60 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2828 زیاس   زیاس (( مورشم مورشم  ) ) رذتپ رذتپ نرد   نرد -- .ددع  33 .ددع   2 020 دادعت   دادعت   2626 زیاس   زیاس (( مورشم مورشم  ) ) رذتپ رذتپ نرد   نرد -- 22 .ددع   .ددع   2 020 دادعت   دادعت زیاس  2424   زیاس (( مورشم مورشم  ) ) رذتپ رذتپ نرد   نرد -- 11 ناونع : : ناونع
.ددع .ددع   2 020 دادعت   دادعت

159159
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.هقلح  دادعت 3800  - ( اون - راونهب -BL) کرام دیاسکا  گنیز  تسالپوکل  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات 

1101030092000931 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

هیوازریم یرصان  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   BONMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   5x5 cm زیاس تسالپ  وکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 3,800 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.هقلح   تکرش.هقلح   38003800 دادعت   دادعت - ( - ( اون اون -- راونهب راونهب -- BLBL )) کرام کرام دیاسکا   دیاسکا گنیز   گنیز تسالپوکل   تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا دات   دات

160160
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نادمه هیتآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050290000152 زاین :  هرامش 

نادمه هیتا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم رد  یهد  زایتما  لودج  تاعالطا و  یروآدرگ  لودج  ، دادرارق سیون  شیپ  : لماش تاعالطا  هیلک  / دشاب یم  هباشم  هدش  دیق  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09188503550 اب  یفیس  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  / تسا دوجوم  تسویپ 

6513963178 یتسپ :  دک  هیتآ ،  ناتسرامیب  توبن  نادیم  یندم  دیهش  کرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281017-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281017-081 :: 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

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

زا 166 ھحفص 125 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wycw7kb7bkrwa?user=73474&ntc=6107943
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6107943?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  فلتخم  زیاس  رد 2  نیلورپ  شم  ملق   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000783 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   15x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 

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

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

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

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

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط فلتخم   فلتخم زیاس   زیاس   22 ردرد   نیلورپ   نیلورپ شمشم   ملق   ملق   22 ناونع : : ناونع 162162
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارتویزیف هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000399 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
CTS سندیاگ رزیل  دنوسارتلوا و  تاناکما  اب  یپارتورتکلا  هاگتسد  - 

( ددرگ رکذ  روتکاف  شیپ  رد  هبساحم و  تاموزلم  تاقلعتم و  مامت  )
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  بصن  لیوحت و  هام /  دودح 1 هیوست  دوشیم / فذح  صقان  مالعتسا  ددرگ / تسویپ  تاصخشم  اب  لماک  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458059-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: 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

بارس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامکی تخادرپ  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسویپ  قبط  روتوماگلامآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093615000088 زاین :  هرامش 

بارس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ینیمظاک یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   SDI یتراجت مان   ULTRAMAT 2 لدم یکشزپنادند  روتاماگلامآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09146186937 دامرف لصاح  سامت  تروص  شوخ  مناخ  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5471743961 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222703-041  ، 43239286-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222037-041 :: 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

یپارتویزیف یپارتویزیف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 163163

روتوماگلامآ روتوماگلامآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 164164
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هداز  دیهش  ناتسرامیب  رابنا  برد  تفایرد  زا  سپ  ههام  تخادرپ.دشابیم 5  تسویپ  اه  خن  تسیل.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09166720040 دوش لاسرا  یس  را  یا  دک  هاروه  هب  روتکاف 

1101091407000129 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 3/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 432 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

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدیدرگ  یراذگراب  هناماس  رد  زاین  دروم  یاهالاک  تمیق  داهنشیپ  لودج  ینف و  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000284 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتسب یدنب  هتسب  عون  ماکتسود  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NSK یتراجت مان   C495015 لدم یکشزپنادند   Smax SG20 لگنآ جیرتراک  الاک :  مان 

یددع یکیتسالپ 1 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33537088-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیخب هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 165165

لگنآ لگنآ جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 166166
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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 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریا  دشاب و  هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  تکرش  مسا  هب  یتسیاب  هک  یکشزپنادند  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000053 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هواک هبنپ  زاگ و  دناب و  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   g 500 ییاوقم هبعج   5x5 cm زیاس یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 20  یکشزپنادند  زاگ  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تسالپ ضیف  هدننک  هضرع  عجرم   DIAJECT یتراجت مان  یددع  هتسب 100   27G لدم دنلب  یکشزپنادند  نزوس  رس  الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تسالپ ضیف  هدننک  هضرع  عجرم   DIAJECT یتراجت مان  یددع  هتسب 100   27G لدم هاتوک  یکشزپنادند  نزوس  رس  الاک :  مان 

هتسب 30 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یعاجش نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   Lubrifluid یتراجت مان   ml 500 یزلف یطوق  لدم 006-1600064  یکشزپنادند  یراکنغور  یرپسا  الاک :  مان 
یطوق 5 دادعت : 

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

دوش هجوت  ندوب  راد  دمیآ  ندوب و  یناریا  تاحیضوت  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 167167
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درگتشه یعامتجا  نیمات  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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

= هیالود گنال  نامسناپزاگ  - هتسب 200= ییولیک 0/5 هیال 16 راد طخ  نامسناپزاگ  - هتسب 600= ییولیک 0/5 هیال 16 هداس نامسناپزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش باختنا  هباشمدک  ناریا  ددع - 400

1101091290000078 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 600 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ریرح هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  راد  طخ  لدم   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  خن 20  هرمن  میراب و  خن  اب  هیال  یبط 16  لیرتساریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
اسیرآ یتراجت  مان  ناهاپس  نیون 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هواک  g 21/15 نزو ینولیان  هتسب   40x50 cm نامسناپ دربراک  هیالود  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 400 دادعت : 

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

لاسرا تسا - هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک  تسیمازلا - هناماس  تسویپ  کرادم  رد  لوصحم  دنرب  مان  تازج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ربتعم  یگدنیامن  شورف و  دم  یآ  کرادم  تسیمازلا - تمیق ،  داهنشیپ  اب  نامزمه  ربراک ،  دات  تهج  هنومن 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: 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

== هیالود هیالود گنال   گنال نامسناپزاگ   نامسناپزاگ -- هتسب هتسب 200200 == ییولیک ییولیک 0/50/5 هیال هیال 1616 راد راد طخطخ   نامسناپزاگ   نامسناپزاگ -- هتسب هتسب 600600 == ییولیک ییولیک 0/50/5 هیال هیال 1616 هداس هداس نامسناپزاگ   نامسناپزاگ ناونع : : ناونع
هدش هدش باختنا   باختنا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ددع - - ددع 400400

168168
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبس یمشچ  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000882 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  250 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  4 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کبس کبس یمشچ   یمشچ لژلژ   ناونع : : ناونع 169169
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

240*150 داعبا اب  یناتسرامیب  راد  مرآ  یمرگ  نورتت 180 دیفس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000343 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
240*150 داعبا اب  یناتسرامیب  راد  مرآ  یمرگ  نورتت 180 دیفس  هفحلم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09334195309 دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - ناتسرامیب برد  لیوحت   - لاس رخا  ات  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: 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

240240 ** 150150 داعبا داعبا اباب   یناتسرامیب   یناتسرامیب راد   راد مرآ   مرآ یمرگ   یمرگ 180180 نورتت   نورتت دیفس   دیفس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 170170
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نارهت ولراهب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیسویاب دنرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030430000036 زاین :  هرامش 

نارهت ولراهب  ناتسرامیب  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 500 دادعت : 

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

فیسویاب دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  2 تخادرپ

669 یلخاد -55658500: سامت

1339973111 یتسپ :  دک  ولراهب ،  ناتسرامیب   - یرادهب نابایخ   - نهآ هار  نادیم   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55658500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55648189-021 :: 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

فیسویاب فیسویاب دنرب   دنرب ناونع : : ناونع 171171
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 166 ھحفص 133 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/exmxlnmvb65hv?user=73474&ntc=6108082
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108082?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEFLON یتراجت مان  یددع  نتراک 500   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000860 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEFLON یتراجت مان  یددع  نتراک 500   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

نتراک 10,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعترد  تخادرپ  -  EXEFLON یتراجت مان  یددع  نتراک 500   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا  زا  دش  دهاوخ  عوجرم  مدع  تروص  رد  تیفیکو  بسانم  تمیق  اب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هداز  دیهش  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحتزا  سپ.ههام  تخادرپ.دشابیم 5 تسویپ  اه  خن  تسیل  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش 09166720040 لاسرا  یس  را  یا  دکاب  هارمهروتکاف 

1101091407000130 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

P40301- دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0  یحارج  تاک  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 
75

هبعج 36 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

افش افش فوئر   فوئر یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   EXEFLONEXEFLON  یتراجت یتراجت مان   مان یددع   یددع   500500 نتراک   نتراک   2020 GG زیاس   زیاس قیرزت   قیرزت تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 172172

هیخب هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 173173
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یکشم 300  22 لانیاپسا نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000936 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 22  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  یکشزپ  ناور  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090106000197 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب  یم  تسویپ  تسیل  - 

ددرگیم فذح  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  اضماو  لیمکت  مرتحم  هدننک  تکرش  طسوت  اهب  مالعتسا  مرف  دیاب 
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

ددع  65 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 300300 یکشم   یکشم   2222 لانیاپسا لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 174174

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش اباب   یکشزپ   یکشزپ ناور   ناور تخت   تخت ناونع : : ناونع 175175

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

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

زا 166 ھحفص 135 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cged8sd4nuet4?user=73474&ntc=6108095
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108095?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3ewuanqhbgd2v?user=73474&ntc=6108099
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108099?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسوت دازون  دنب  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000820 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناسوت دازون  دنب  مشچ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسوت ناسوت دازون   دازون دنب   دنب مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 176176
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . نولیان خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000935 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL22040F4 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش.دشاب   تکرش.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف نولیان .  .  نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 177177

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

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

زا 166 ھحفص 137 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3zrgjf7x724gc?user=73474&ntc=6108102
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108102?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارصنا هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدعو  هدوب  یمازلا  هنومن  روتکاف و  شیپ  هئارا  ءاضما و  .تسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  یسفنت  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101001017000683 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  بط  وزام  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 200  راد  پاپوس  هیال  شش   N95 یسفنت کسام  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

فارصنا فارصنا هلزنم   هلزنم هبهب   نآنآ   هئارا   هئارا مدعو   مدعو هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا هنومن   هنومن وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا وو   ءاضما   ءاضما .تسویپ   .تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قباطم   قباطم یسفنت   یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم

178178
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  هیلختو  یریگراب  نامز  رد  هدراو  تراسخ  هنوگره.و  یریگرابو  لمح.نت  20 صولخدصرد عیام 99 نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشدهاوخ همیرج  لومشم  لمحردریخات  تروصردو  دشابیم 

1101005943000575 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیربت یمیشورتپ   Ton 22-20 رکنات  ON تیبوغرم هجرد  دصرد  صولخ 99/5 هجرد  عیام  یلخاد  نژیسکا  الاک :  مان 
رکنات 1 دادعت : 

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

تروصردو دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلختو  یریگراب  نامز  رد  هدراو  تراسخ  هنوگره.و  یریگرابو  لمح.نت  20 صولخدصرد عیام 99 نژیسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.همزر  09362742383 پا ستاو.تسا  هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات تخادرپ.دشدهاوخ 2 همیرج  لومشم  لمحردریخات 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: 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

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   هیلختو   هیلختو یریگراب   یریگراب نامز   نامز ردرد   هدراو   هدراو تراسخ   تراسخ هنوگره.و   هنوگره.و یریگرابو   یریگرابو لمح.نت   لمح.نت 2020 صولخدصرد صولخدصرد عیام  9999 عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع
.دشدهاوخ .دشدهاوخ همیرج   همیرج لومشم   لومشم لمحردریخات   لمحردریخات تروصردو   تروصردو

179179

یکشزپ یکشزپ یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 180180

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

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

زا 166 ھحفص 139 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8lh8qftpxzuwz?user=73474&ntc=6108112
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108112?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000292 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 00  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 2  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 4  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 3  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 0  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لاسرا  ددع  کی  بسحرب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 8 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیسلاب  قباطم  مشچ  یحارج  یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000072 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وترپ رازبا  اناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 5  هبعج   mm 3/2 زیاس راد  دراگ  تیلسا  فرصم  رابکی  مشچ  یحارج  وقاچ  الاک :  مان 

هبعج 130 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 5 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

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

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

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تیسلاب   تیسلاب قباطم   قباطم مشچ   مشچ یحارج   یحارج یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 181181
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000818 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هیال هس  کسام  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  15,000 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوسپک نژیسکا  رتمونام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000341 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلوسپک نژیسکا  رتمونام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09379656055 دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - ناتسرامیب برد  لیوحت  - لاسرخاات هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: 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

یلوسپک یلوسپک نژیسکا   نژیسکا رتمونام   رتمونام ناونع : : ناونع 183183

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

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

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

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

6108142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادکره 1000  زا  زیاس 4 و 3  لایژنرال  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000559 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 400 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 400 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   10001000 مادکره   مادکره زازا   وو  33     44 زیاس   زیاس لایژنرال   لایژنرال کسام   کسام ناونع : : ناونع 184184

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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3*75 هیخب بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000934 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   IBERHOSPITEX S.A هدنزاس عجرم   IHT یتراجت مان  یددع  هتسب 50  لدم 37800   3x75 mm زیاس یکشزپ  بآ  دض  هیخب  بسچ  الاک :  مان 

زیند هشیدنا  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا 
هتسب 100 دادعت : 

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

تسویپ مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  تخادرپو 6 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33** 7575 هیخب هیخب بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 185185
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلافطا یا  هبرقع  جنسراشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000342 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلافطا یا  هبرقع  جنسراشف  - 

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

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09379656055- ناتسرامیب برد  لیوحت  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - لاس نایاپ  ات  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: 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

یلافطا یلافطا یایا   هبرقع   هبرقع جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 186186

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت 32 تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000819 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
پویت 32 تسچ  - 

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

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3232 پویت   پویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 187187
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیب شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000822 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینیب شم  - 

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

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یس  10 سایدبیم گنرس  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000427 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
دش دنهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  دنشابیمن و  هاگشیامزآ  رظن  دم  رگید  یاه  گنرس  دوش ؛ هداد  تمیق  سای  دبیم  طقف  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  56,000 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیب ینیب شمشم   ناونع : : ناونع 188188

یسیس یسیس   1010 سایدبیم سایدبیم گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 189189
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  یمرگ  - 30- گنر یبآ  رادشک  رسود  یناتسرامیب 220*120  فرصم  رابکی  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09153453801

1101093538000251 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

بط انروس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایک  بط  انروس  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 1   120x220 cm زیاس فرصمرابکی  یناتسرامیب  هفحلم  الاک :  مان 
نایک

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232348-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ 3030 -- گنر گنر یبآ   یبآ رادشک   رادشک رسود   رسود   12 0120 ** 220220 یناتسرامیب   یناتسرامیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 190190
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دنرز یلع  ماما  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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم رد  ینف  تاصخشم  دادعت و  هارمه  هب  تسیل  قبط  کشت و ...  هارمه  هب  ، یکیناکم لافطا  لاسگرزب و  یرتسب  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101050318000072 زاین :  هرامش 
دنرز ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راوایپ لدم 26000  یکیناکم  یرتسب  تخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و هدامآ  دیاب  الاک  دشاب / زکرم  نیا  دات  دروم  الاک  / دشاب  IRC دک یاراد  الاک  تیاس IMED و  رد  هدننک  نیمات  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش رکذ  تمیق  ناونع  هب  هناماسردروتکاف  شیپ  لک  غلبم  یراذگراب  / دشابیم یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  / دشاب یناریا 

7761976551 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  یمالسا  یروهمجراولب  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33425000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429515-034 :: 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

یکیناکم یکیناکم لافطا   لافطا وو   لاسگرزب   لاسگرزب یرتسب   یرتسب تخت   تخت ناونع : : ناونع 191191
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادکره 20 16*4و14*4 لافطا یج  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000935 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  نماث  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIMED یتراجت مان   F 3 زیاس یژولورا  لافطا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   Teutonia Technology یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   U-349104014 لدم  CHx14 cm 4 زیاس یژولورا  لافطا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 
وکساه ناریا 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 3 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

44** وو1414 44** 1616 لافطا لافطا یجیج   لبد   لبد ناونع : : ناونع 192192
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا ات  لیوحت  هنیزه  زکرم -  نیا  ناحارج  تیفیکدات  اب   IMED تیاس رد  هدش  تبث  یناریا  ردوپ  مک  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب 

1101090333000159 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 8  یدپوترا  ردوپ  مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7/5  یدپوترا  ردوپ  مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 2,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب ناتسرامیب  رابنا  ات  لیوحت  هنیزه  زکرم -  نیا  ناحارج  تیفیکدات  اب   IMED تیاس رد  هدش  تبث  یناریا  ردوپ  مک  یحارج  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08733626334 ههام -  کی  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا اتات   لیوحت   لیوحت هنیزه   هنیزه زکرم -  -  زکرم نیا   نیا ناحارج   ناحارج تیفیکدات   تیفیکدات اباب     IMEDIMED  تیاس تیاس ردرد   هدش   هدش تبث   تبث یناریا   یناریا ردوپ   ردوپ مکمک   یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب ناتسرامیب   ناتسرامیب

193193
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  دادعت 240  یذغاک  تناس   3m 2/5 بسچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000359 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   3M یتراجت مان  یلور  ییاوقم 12  هبعج   2/5x900 cm داعبا یکشزپ  یذغاک  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 240 دادعت : 
1401/10/20 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

نارهت ولراهب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 2 تخادرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030430000039 زاین :  هرامش 

نارهت ولراهب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT04 لدم  Lit 12 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 250 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1339973111 یتسپ :  دک  ولراهب ،  ناتسرامیب   - یرادهب نابایخ   - نهآ هار  نادیم   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55658500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55648189-021 :: 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   240240 دادعت   دادعت یذغاک   یذغاک تناس   تناس   33m 2/5m 2/5 بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 194194

ههام ههام 22 تخادرپ تخادرپ ناونع : : ناونع 195195

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091702000087 زاین :  هرامش 

نافلد انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GTA MEDICAL هدنزاس عجرم   GTA یتراجت مان   URONEPHRO SET لدم  fr 10 زیاس یژولورا  ژانرد  یموتسرفن  تس  الاک :  مان 

تایح بط  مایپ  هدننک  هضرع 
تس 10 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  نفلت 09908184780  هرامش  اب  یرظن  یاقآ  اب  یگنهامه  یط  الاک و  لیوحت  زا  سپ  ههام  یرابتعا و 1  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6831983114 یتسپ :  دک  دابآ ،  هفیلخ  یاتسور  هداج  فرط  هب  ملعم  نابایخ  دابآرون  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728006-066  ، 32728001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728006-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 196196

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  ددع  اترام 1000  بسچ  یا و  هساک  یرتیل  سکاب 5  یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000358 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  بیس  هس  بط  یدنز  یتراجت  مان   Lit 5 تیفرظ یچیپ  رد  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

بیس هس  بط  یدنز  یکشزپ  تازیهجت 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اترام یتراجت  مان  یتیگ  طارقب  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   60x80 mm داعبا یکشزپ  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/20 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 هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسا   تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ددع   ددع   10001000 اترام   اترام بسچ   بسچ وو   یایا   هساک   هساک یرتیل   یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 197197

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

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

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

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

6108254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راردا هیلخت  هسیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000295 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم انیراس  بط  نآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 100  هبعج  هنارسپ  لدم   cc 100 تیفرظ لافطا  صوصخم  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

انیراس بط  نآ  هدننک  هضرع 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
عجرم انیراس  بط  نآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 100  هبعج  هنارتخد  لدم   cc 100 تیفرظ لافطا  صوصخم  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

انیراس بط  نآ  هدننک  هضرع 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب   cc 2000 تیفرظ یکشزپ  لاسگرزب  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راردا راردا هیلخت   هیلخت هسیک   هسیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 198198

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

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

زا 166 ھحفص 156 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/flc884junut42?user=73474&ntc=6108254
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108254?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هبروتکاف  شیپ  ههام  6 تخادرپ دشابیم  زاین  دروم  5x5 cm زیاس دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  بسچ  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09166720040 دوش لاسرا  یسرا  یادک 

1101091407000131 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

میلقا تفه  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 180   5x5 cm زیاس دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 
نتراک 11 دادعت : 

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

ددرگ یم  عوجرم  تیاضر  مدع  تروصرد   :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیال  N95(5 کسام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000827 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( هیال  N95(5 کسام - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیاسکا دیاسکا کنیز   کنیز تسالپوکل   تسالپوکل مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 199199

(( هیال هیال   N95(5N95(5 کسام   کسام ناونع : : ناونع 200200
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نارهت ولراهب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

250 زاین دروم  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 669-55658500: سامت

1101030430000038 زاین :  هرامش 
نارهت ولراهب  ناتسرامیب  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 250 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 669-55658500: سامت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
250 زاین دروم  دادعت 

1339973111 یتسپ :  دک  ولراهب ،  ناتسرامیب   - یرادهب نابایخ   - نهآ هار  نادیم   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55658500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55648189-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ سنج   سنج سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ینمیا   ینمیا فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 20120 1
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09153453801  - دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3  -- یکیتسالپ دنب  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093538000253 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   P20 لدم  80x90 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  فرصمرابکی  لیرتسا  ریغ  یکشزپ  لنسرپ  دنب  شیپ  الاک :  مان 
یئاضر دومحم  هدننک 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232348-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیلاب  قباطم  یکشزپ  یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000073 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داد شاترف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 1000  یکشزپ  زبس  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

نتراک 5,591 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ دنب   دنب شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 202202

یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 203203
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاپوس نودب  هیال  کسام 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000806 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  بط  وزام  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 200  پاپوس  نودب  هیال  جنپ   N95 یسفنت کسام  الاک :  مان 
هتسب 30,000 دادعت : 

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

رابنا 09177073947 لیوحت  ,.....// lrc دمیا و زوجم  نتشاد   // یرابتعا تخادرپ   // پاپوس نودب  هیال  کسام 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6108303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تامازلا  قبط  ( ولیک  50  ) ییولیک مین  هتسب  کی 100  هجرد  یکشزپنادند 5*5  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001103 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک  g 7/18 ینولیان فافل   40x40 cm داعبا یحارج  دربراک  زیاس 6  هداس  یپوت  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  دیرخ  تامازلا  قبط  ( ولیک  50  ) ییولیک مین  هتسب  کی 100  هجرد  یکشزپنادند 5*5  زاگ 

 - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پاپوس پاپوس نودب   نودب هیال   هیال   55 کسام   کسام ناونع : : ناونع 204204

ییولیک ییولیک مین   مین هتسب   هتسب   100100 کیکی   هجرد   هجرد   55 ** 55 یکشزپنادند   یکشزپنادند زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 205205

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک لامش  یاهناتسا  ریاخذ  یزاسزاب  رکارم  رد  یرایواخ  نایهام  ریثکت  تهج  نورکیم  هرثوم 100  هدام  اب   LHRHA2 نومروه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000173 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک . RANDOX LABORATORIES LTD هدنزاس عجرم   RANDOX یتراجت مان   ml 5 لایو  IA2639 لدم  L2 نومروه یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 

تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ سامت 66941366  هرامش  اب  یگنهامه  تهج.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب ی  باهذ  بایا  هنیزه  ناریا  تالیش  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف ونیم  سدنهم 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: 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

یرایواخ یرایواخ نایهام   نایهام ریثکت   ریثکت تهج   تهج نورکیم   نورکیم   100100 هرثوم   هرثوم هدام   هدام اباب     LHRHA2LHRHA2 نومروه   نومروه ناونع : : ناونع 206206

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم 100P.V.A ویلوف -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رالودم 60 لگنیس  هجنپ  یفک  -2
1101005478000071 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب ناتسزوخ  ناتسا  یموب  امتح  ناگدننک  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  -2

هجفانع 09166149461 یاقآ  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  -3

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

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

33925584-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یکشم6106934 رلپمس  هحفص 4)رس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6106950( راگآ کیتپیرت  نتسیس  )CTA تشک طیحم  راگآرتکابولیپمک و  تشک  هحفص 4)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیرتسا6106953 ریغ  لتاب  هحفص 4)نیروی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیفویاب6107104 کچوک  شید  هحفص 4)یرتپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6107105 لیاف  قبط  هاگشیامزآ  یفرصم  هحفص 4)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جنس6107243 تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم   - یکشزپنادند تینوی   1G03GLA0 روسنس
 - زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یهاگشیامزآ - جنس  یتخس  و 

یدنب هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  روتومورتکلا -  هعطق  جنس  رود 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییولیک6107276 مینووددماج  هحفص 4)نیفاراپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ددع ددع 6060 رالودم   رالودم لگنیس   لگنیس هجنپ   هجنپ یفک   یفک -- 22 رتم   رتم 100100 P.V.AP.V.A ویلوف ویلوف -- 11 ناونع : : ناونع 207207

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

6107278FORWARD و REVERSE هحفص 4)رمیارپ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یددع6107280 لیرتسا 35   mm 6*4 یتسوپ هحفص 4)رلیتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ازنالوفنآ6107281 دیووک و  یلوکلوم  تیک  ددع  هحفص 4)10  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تناس6107285 یلا 10  یکیتسالپ 8  شید  یرتپ  هحفص 4)1000  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روتیلفنیا6107288 لایدار و  هحفص 4)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6107289fitc annexin v apoptosis detection kit with pl biolegend-cat n:640914
size:100test

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دنار6107296 هحفص 4)لیرکیو 2/0  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوتراک6107305 افروس 1  طسوتم  هحفص 4)شید  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمومع6107307 یمیشویب   HDL-C هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرابتعا6107343 تخادرپ  هحفص 4)تنوورکیم .  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6107361 - یدیرو راشف  جنسراشف  هاگتسد   - رالیپرتاک ردول  نامرف  کیلوردیه  پمپ  هعطق  دمن  هساک 
کج کیلوردیه  نغور  هلول  هعطق  شوپرد  نغور -  رتلیف  روتارنژ -  روتوم   CTP دمن هساک 

ردول تکاب 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیتسا6107381 هحفص 4)هسفق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6107401( رتناک لس   ) یژولوتامه یلولس  هدنرامش  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6107443psa هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاصخشم6107637 قبط  نپاژ   CX23 لدم سویپملا  یمشچ  ود  پوکسورکیم  هاگتسد  کی  دیرخ 
تسویپ

هحفص 4) 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

هدهع6107646 هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یمن  لوبق  لباق  رگید  کرام  امتح  امتح  A-S-A لدم یب  والک  وتا 
ههامکی تخادرپ  هدننک  نیمات 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مشچ6107647 پوکسوملاتفآ  هحفص 4)هاگتس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6107660 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6107663 هب  دادعت  دهد .  هئارا  یس  را  یا  دشاب  هتشاد  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش 
 . تسا هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا  دشابیم . 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طقف6107674 - دوش همیمض  irc جرداب روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسویپ تسیل  قبط  -hbcg تیک
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمتات 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هار6107712 یس 3  یو  یس  یزکرم  دیرو  یبلق  هحفص 4)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتتک 610771516 هحفص 4)نشکاس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6107837edp روتالیتنو صوصخم  هحفص 4)ریافیدومه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هباشم6107895 یمالعا  دک   F6 زیلاید هحفص 4)یفاص  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزا6107929 هحفص 4)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددم6107957 -114- دام - اپوس ) روانش پویت و  شلف  اب  یس  یس  یصصخت 100  قوف  تسورکیم 
.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 5000  ( شخب

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دعب6107961 هتفه  کی  هیوست.یروف  لیوحت   SH30070-03 FBS Hyclone 5 500ml Hyclone
.تسا هباشم  دک  ناریا.سنج  دات  لیوحت و  زا 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیتپا6108001 ربیراف  هحفص 4)پوکسوگنرافوزان  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتعاس6108003 24 راردا یروآ  عمج  هحفص 4)فرظ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بیاترپ6108015 والکوتا  هاگتسد  لایرتکاب  یتنآ  هحفص 4)رتلیف  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

تاعیام6108039 نکمرگ  هاگتسد  یژولورس و 4  یرام  نب  هاگتسد  هحفص 4)کی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نژیسکا6108040 لوسپک  روتالوگر  روتپادآ و  هارمه  هب  یراوید  نژیسکا  هحفص 4)رتمونام  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راخب6108052 ییایمیش  روتاکیدنا  هحفص 4)رگناشن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هناخوراد6108064 تهج   16CM زیاس  7F هار هس   CVC هحفص 4)رتتک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6108078- دشاب هتشاد   imed زوجم تکرش  کتیدم - نمویه  هاگتسد  صوصخم  هنژیسکا  بآ 
یرابتعا تخادرپ 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دک6108093 ناریا  دشاب  هتشادالاک  تلاصادک  یمازلادمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  والکوتا  مالقا 
هدنشورفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپزکرمدات سنج  دوش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6108111 تاصخشم  قبط  ناوختسا  هحفص 4)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6108131 یقودنص  رزیرف  پید  هحفص 4)رزیرف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6108150DSP30 500 nmol/ Tib Mol Biol(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یموتسلک6108154 هحفص 4)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 4)لابوریپسا6108156 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرامش 610815714 هحفص 4)کاوومه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6108159 نوخ  زاگ  روزیلانآ  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رشاو6108168 ازیالا  هاگتسد  ردیر و  ازیالا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هلول6108184 شرب  یچیق  چیکپ - جنس  راشف  جیگ  یفرصم  داوم  تازیهجت  هحفص 4)تسیل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشابیم6108226  GS15 لدم  Beckman هخاش  28 ژویفیرتناس تساوخرد  هباشم -  هحفص 4)دکناریا  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

مدع6108237 تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / لمع قاتا  یشوهیب و  مالقا 
دوش یراذگراب  واضما  ورهم  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دأت 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زر6108287 نپ  هحفص 4)نرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

درد6108290 پمپ   ml هحفص 4)روتکلسوتا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

61082981000 یس یس  20 گنرس  500 یلکلا هبنپ   100 نوخ هحفص 4)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمیشویب6108321 کیروا  دیسا  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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