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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 49  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 13

140 1140 1 یدید     1414 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((33))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 45 ھحفص 1 

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


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

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

الاک روما  نامتخاس  یاهزاف 16-15 - یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: 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

روتوم روتوم نایرج   نایرج زیلانآ   زیلانآ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 45 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nwmx8mpk5k6ka?user=73474&ntc=6110918
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110918?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000047000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111031 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موینیمولآ  لاسگرزب  رچلیو  هاگتسد  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یشخبناوت یکشزپ -  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک هرادا  نیا  هناخریبد  لیوحت  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  زور  حبص  تعاسات 8  دیاب  یکیزیف  تروصب  نآ  لصا  هناماس  رد  نیمضت  تبث  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

دشاب  هدیدرگ 
14:00 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تجهب 8 و 10 نیب  تجهب -  ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم -   ، 9144695975 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 14:00عبنم  - 1401/10/24  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام هکبش  یفرعم  ناتسرامیب  یدپوترا  یحارج  لامعا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

موینیمولآ موینیمولآ لاسگرزب   لاسگرزب رچلیو   رچلیو هاگتسد   هاگتسد   300300 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

هکبش هکبش یفرعم   یفرعم ناتسرامیب   ناتسرامیب یدپوترا   یدپوترا یحارج   یحارج لامعا   لامعا 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 45 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yl7zjq4fwqdzx?user=73474&ntc=6111031
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111031?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t6q6ls4jrdwwa?user=73474&ntc=6111113
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111113?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/374
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.رزیالنآ  وتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000290 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایناریا  متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدنزاس  عجرم   IDEAL TECH 400 لدم رزیالانآوتا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا.رزیالنآ  وتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6110760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.رزیالنآ   ناریا.رزیالنآ وتا   وتا ناونع : : ناونع 44

تیار تیار صیخشت   صیخشت تیک   تیک یهاگشیامزآ _ _ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 45 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r9nak5mpfr5rz?user=73474&ntc=6110698
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110698?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل  ( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 6  اب  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000054 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  هلول  تیار  نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نامرد اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 200 یلایو هبعج 4  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  کیروا  دیسا  تیک  الاک :  مان 
تراپ

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

ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج  یهاگشیامزآ  هداس  تسنال  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارای اسهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نارای  اسهم  یتراجت  مان  یتست  هبعج 60  نژونیربیف  یداقعنا  یاه  شیامزآ  تیک  الاک :  مان 

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

یشهوژپ و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 10 فرظ یژولورس  دصرد  یواگ 22 نیموبلآ  فرعم  الاک :  مان 
ناشفا راهب  یدیلوت 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 10 یلایو ییاوقم 20  هبعج  میسلک  دیرلک  یداقعنا  یاه  شیامزآ  فرعم  الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم   2ME تیار نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم   QC LAB یتراجت مان  یددع  تکاپ 1000   ISUN057 لدم  µl 100 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یهاگشیامزآ  لیرتسا  درز  رلپمس  رس  الاک :  مان 
نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  اکرآ  ناسیآ 

تکاپ 12,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

روشک نژانیس  هدنزاس  عجرم  نژانیس  یتراجت  مان   ml 30 رادقم یلایو  ییاوقم 3  هبعج   CA7800C لدم یهاگشیامزآ  لماک  نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 
ههونیس یروانف  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هتسب 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اتلد هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 250 یلایو هبعج 6  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زاتافسف  نلاکلآ  تیک  الاک :  مان 
تراپ نامرد 

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

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یناریا  امتح " مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  عوجرم  اهتیک  ندشن  دات  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دشاب دمیآ  هناماس  رد  امتح " هدننک  عیزوت 

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل 

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
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یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت لک  هرادا  زا  تیلاعف  زوجم  یتناراگ و  یاراد  تسویپ  حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  تهج  رتناک  لس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ

1101090407000167 زاین :  هرامش 
زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نومزآ نف  اسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   DIRUI یتراجت مان   BF-6800 لدم یهاگشیامزآ  رتناک  لس  یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تدوع سانجا  تیفیک  مدع  تروص  رد  ددرگیم  تخادرپ  رادیرخ  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ - تسویپ  امازلا  روتکاف  شیپ   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  .دشاب  یم  یمازلا  یمسر  روتکاف  تیلاعف و  زوجم  .دوشیم  هداد 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتناک رتناک لسلس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 66
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6110785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  هباشم / دکناریا  / یطیحم رتمیزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000969 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   T42031 لدم یکشزپ  هنازور  عیرس  تست  رتمیزد  هعشا  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   PTW Freiburg هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا  / یطیحم رتمیزد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ هنازور   هنازور عیرس   عیرس تست   تست رتمیزد   رتمیزد هعشا   هعشا شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 77
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ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000195 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امزآ نت  ماف  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  نت  ماف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   FMT200 لدم  90x80 cm زیاس  MDF سنج یهاگشیامزآ  یوکس  زیم  الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایرهش هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  یزادنا  هارو  زیهجت  تهج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یمومع  طیارش  تیاعر  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  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 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

6110819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روزیلانآ یداب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000283 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط ناوت  ریبدت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   REHABSOON یتراجت مان   PA01 لدم یکشزپ   body vision یندب یبیکرت  روزیلانآ  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوزفا ،  شزرا  هئارا  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یوکس   یوکس زیم   زیم ناونع : : ناونع 88

روزیلانآ روزیلانآ یداب   یداب ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 45 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59fax7dsjme72?user=73474&ntc=6110799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110799?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a5xg49u22axmd?user=73474&ntc=6110819
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110819?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 3000 دادعت هب  HD دنرب تسورکیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000576 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نیدار  تمالس  اناس  هدننک  هضرع  عجرم   HD یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   ml 100 تیفرظ  BURETTE لدم وراد  قیرزت  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  IRC روتکاف و شیپ  - ههام هیسن و 6 تخادرپ  - تساداتدروم  HD دنرب طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 30003000 دادعت دادعت هبهب   HDHD دنرب دنرب تسورکیم   تسورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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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 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

6110877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101091684001249 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سیناتروا  یتراجت  مان   cc 20 رادقم یا  هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  یداقعنا   PTT و PT تست یهاگشیامزآ  دیارلک  میسلک  لولحم  الاک :  مان 
انیپسار شخب  افش  اناس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - 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  ینارهت  ناگدننک 

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

ینارهت ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- pttptt لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ

111 1
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000265 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  رتسگ  زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم   T24 F لدم  16x100 هلول زیاس  هخاش  یهاگشیامزآ 24  یسناکرف  یلاتیجید  یزیمور  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

RPM 4000 روتوم رود  رتسگ  زیهجت  مورا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SYSMEX یتراجت مان   XP-300 لدم یهاگشیامزآ  یرتماراپ  کیتاموتا 20  یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هتفرشیپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09153325524 هرامش   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   - یتناراگ یاراد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هخاش هخاش یهاگشیامزآ  2424   یهاگشیامزآ یسناکرف   یسناکرف یلاتیجید   یلاتیجید یزیمور   یزیمور ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 1212
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینومراه روشاگیل  لدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003052 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینومراه روشاگیل  لدنه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 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

کینومراه کینومراه روشاگیل   روشاگیل لدنه   لدنه ناونع : : ناونع 1313
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6111115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یلیر  هکبش  حطس  رد   ATC تن یاهوپد  ینفراکزاربادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000209 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامرک نیرفآ  زوس  هلعش  هدننک  هضرع  عجرم   DT-700 لدم لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  4949   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

الاب الاب تقد   تقد اباب   لاتیجید   لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم هاگتسد   هاگتسد لماش   لماش یلیر   یلیر هکبش   هکبش حطس   حطس ردرد     ATCATC  تنتن یاهوپد   یاهوپد ینف   ینف راک   راک زاربا   زاربا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: 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   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460773 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/13هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسرامیبو یکشزپ  مزاول  یناشن - شتآو  ینمیا  مزاول  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2/8 وقاچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000149 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   ATP KNIFE لدم یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 
هبعج 400 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسرامیبو اتسرامیبو یکشزپ   یکشزپ مزاول   مزاول یناشن - - یناشن شتآو   شتآو ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1515

2/82/8 وقاچ وقاچ ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکاس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000277 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   MSS-C55F-V2.0 لدم یحارج  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ یکشزپ  تازیهجت  سانشراک  نفلت  ، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
33416083 مابآ رتکد 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

یزار یکشزپناور  ینامرد  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 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

6110675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس دق و  وزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000275 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناژون ناشیدنا  ناکین  هدننک  هضرع  عجرم  سالاب  یتراجت  مان  لدم 304   kg 400 تیفرظ رامیب  رچلیو و  یوزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد دشاب ،  یم  زکرم  نیا  رظن  دم  دک  ناریا  نیا  مرتحم  هدننک  تکرش  هدنشورف ،  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوزفا ،  شزرا  هئارا  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاتیجید یوزارت  یکشزپ ،  تازیهجت  لک  هرادا  زوجم 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

نشکاس نشکاس ناونع : : ناونع 1717

جنس جنس وو   دقدق   وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 1818

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

6110680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسوتاگن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000278 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنهم تعنص  بط و  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   ATI CARE یتراجت مان   Moonlight -ML1 لدم یکشزپ  هناخ  کت  سکیا  وترپ  پوکسوتاگن  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا زیهجت  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناخ کت  پوکسوتاگن  هدنشورف ،  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوزفا ،  شزرا  هئارا  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

یزار یکشزپناور  ینامرد  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 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

6110683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPR تخت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000281 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمراپ هدننک  هضرع  عجرم  کیدمراپ  هدنزاس  عجرم   CP 20/30 لدم  CPR یکشزپ تخت  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  هدنشورف ،  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوزفا ،  شزرا  هئارا  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

پوکسوتاگن پوکسوتاگن ناونع : : ناونع 1919

CPRCPR تخت تخت ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوریپ ناتسرامیب  تسویپ  قبط  زادناریز 90*60  ددع  دیرخ 3000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000350 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناحیر هدننک  هضرع  عجرم  دم  ناحیر  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 60×90 زیاس دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  زادناریز  الاک :  مان 

دم ارآ  نت 
هتسب 3,000 دادعت : 

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

دننکیم و راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدوب  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پرتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000287 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVIN یتراجت مان   30x5 cm زیاس یپارتویزیف  دربراک  پرتسا  دنب  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  رد  زکرم  نیا  زاین  دروم  مالقا  هدنشورف ،  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوزفا ،  شزرا  هئارا  یمسر ف  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

زوریپ زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب تسویپ   تسویپ قبط   قبط   6060 ** 9090 زادناریز   زادناریز ددع   ددع   30003000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

پرتسا پرتسا ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دمیا  یاراد  . ( fit  ) تیفیک اب  تیف ) تیک   ) ددع دادعت 20000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000022 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هدننک  هضرع  عجرم  . EPITOPE DIAGNOSTICS INC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Fecal Occult Blood Rapid test صیخشت تیک  الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت 
هتسب 20,000 دادعت : 

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

دوش لاسرا  تمیق  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  دشاب .  دمیا  یاراد  . ( fit  ) تیفیک اب  تیف  تیک  ددع  دادعت 20000  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب دمیا   دمیا یاراد   یاراد . . ( ( fitfit  ) ) تیفیک تیفیک اباب   تیف ) ) تیف تیک   تیک  ) ) ددع ددع 2000020000 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 45 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s8lp9xqua9vqf?user=73474&ntc=6110733
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110733?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6110737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزهو  ههام  تخادرپ 3 ددع - 2000 دادعت هب  مادکره  امتح  دشاب  زیاس 160*180-160*120-180*120 فرصم  رابکی  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب 09153453801 یم  هدنشورف  اب 

1101093538000254 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

سراپ رهم  دادلا  ینولیان  هتسب   DUSSP3 دک  100x150 cm داعبا دناب  ناپسا  بآ  دض  لیرتساریغ  فرصمرابکی  ناش  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سراپ رهم  دادلا  ینولیان  هتسب   DUSSM1 دک  100x100 cm داعبا بآ  دض  لیرتساریغ  فرصمرابکی  ناش  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سراپ رهم  دادلا  ینولیان  هتسب   DUSW3 دک  150x150 cm داعبا نوخ  بآ و  دض  یتنیمل  لیرتساریغ  فرصمرابکی  ناش  الاک :  مان 
ددع 2,000 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی ناش   ناش ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6110765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  یژولوکینژ  هنیاعم  تخت  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000251 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   W 800 لدم نامیاز  دربراک  یژولوکنیژ  تخت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب - یناریا  الاک  دشاب - یم  یتسویپ  الاک  تسیل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000432 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   TIPMED یتراجت مان  لدم 147  یدپوترا  یحارج  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب - یناریا  الاک  دشاب - یم  یتسویپ  الاک  تسیل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: 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

یژولوکینژ یژولوکینژ هنیاعم   هنیاعم تخت   تخت ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 2525

یدپوترا یدپوترا یحارج   یحارج رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامک ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  دادعت 15  هب  یرتمیلیم  نشیگیریا 5  نشکاس  بویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000168 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تیلا بط  هسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   VICTOR یتراجت مان  یددع  نتراک 16   mm 5 زیاس  VESI05 لدم یکشزپ  نشیگیریا  نشکاس  بویت  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ رد  دشاب و   IRC یاراد اهالاک  یرادا  یاهزور  زا 12  لبق  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 3  ناگیار  لمح  هنیزه  یمازلا   imed یمازلا یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب سنج  یوررب  الاک  تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک  دوش  تبث  روتکاف 

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: 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

باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245004- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشاب یناریا  الاک  - دشاب یم  تسویپ  تسیل  - دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000431 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلو یایروپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   OHST یتراجت مان   Acetabular reamer لدم یدپوترا  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245004- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشاب یناریا  الاک  - دشاب یم  تسویپ  تسیل  - دشاب یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: 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

یرتمیلیم یرتمیلیم   55 نشیگیریا   نشیگیریا نشکاس   نشکاس بویت   بویت ناونع : : ناونع 2727

یدپوترا یدپوترا رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 45 ھحفص 21 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسامت ریغ  لاتیجید  جنس  بت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000285 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MICROLIFE یتراجت مان   MT1671 لدم یلاتیجید  جنس  بت  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ یکشزپ  تازیهجت  سانشراک  نفلت  ، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
33416083 مابآ رتکد 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

ناتسرل یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تسیل  هگرب  ود  یواح  تساوخرد  تسه  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090140000037 زاین :  هرامش 

ناتسرل یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  . INTRA LOCK INTERNATIONAL. INC یتراجت مان  یددع  هتسب 1   SGCW لدم  mm 12/7 زیاس یکشزپنادند  تنمچتا  الاک :  مان 

سراپ نایور  ساملا 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تسیل  هگرب  ود  یواح  تساوخرد  تسه  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814989468 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  یزار  نابایخ  یاهتنا   دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207826-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215005-066 :: 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

یسامت یسامت ریغ   ریغ لاتیجید   لاتیجید جنس   جنس بتبت   ناونع : : ناونع 2929

یکشزپنادند یکشزپنادند تنمچتا   تنمچتا 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 :
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوکینژ تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000282 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمراپ هدننک  هضرع  عجرم  کیدمراپ  هدنزاس  عجرم   Classic لدم هروتوم  هس  یژولوکینژ  تخت  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ یکشزپ  تازیهجت  سانشراک  نفلت  ، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
33416083 مابآ رتکد 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

یزار یکشزپناور  ینامرد  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 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ ناواراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000280 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدنزاس  عجرم  ایرآ  دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   P411111 لدم یکشزپ  ناواراپ  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ یکشزپ  تازیهجت  سانشراک  نفلت  ، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
33416083 مابآ رتکد 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

یژولوکینژ یژولوکینژ تخت   تخت ناونع : : ناونع 3131

یکشزپ یکشزپ ناواراپ   ناواراپ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 45 ھحفص 23 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6110825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیت هس  - یس یس  گنرس 2/5،5 و 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000423 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 2/5 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 40,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 50,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکیت هکیت هسهس   -- یسیس یسیس     1010 وو     2 /5،52/5،5 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 3333

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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

6110858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تازیهجت  یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093354000006 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دمن  اب  روتومریا  ناپ  هوزر  - 

نیبروت رشاو 
گنیروا  اب  گنیربلب  یا  هملباق  رواگ 

لگنآ  یکنخان 
روتوم ریا  گنیربلب 

لگنآ  گنیربلب 
لگنآ  گنیربلب 

نتاب شوب  لگنآ  جیرتراک 
یکنخان لگنآ  جیرتراک 
لگنآ  رس  هرهم 

نیبروت گنیربلب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

فیدر  11 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  یرادهب  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  کرام ) لایرتم  هزادنا   ) ینف تاصخشم  روتکاف و  شیپ  هیارا 

یراک زور  تادنتسم 20  هیارا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ 
یلا 10 تعاس 8  زا  سامت 31918372  هرامش 

یتناراگ  یاراد 
تسویپ لیاف  ساسا  رب  دادعت 

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266037-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3434
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایژنرال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000578 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2/5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

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

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار نولیان 4/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003056 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار نولیان 4/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  720 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

دنار دنار   4/04/0 نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 3636
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک کی  نولیان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003057 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک کی  نولیان  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3,000 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

تاک تاک کیکی   نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 3737
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6110874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج رادنب  هالک  - هیال هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000938 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  ییاوقم  هبعج  هیال  هس  فرصمرابکی  یحارج  کسام  الاک :  مان 

ددع 40,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سراپ رهم  دادلا  ینولیان  هتسب   CS1 دک دناب  ناپسا  راددنب  فرصمرابکی  یحارج  هالک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج رادنب   رادنب هالک   هالک -- هیال هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 3838
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هیولیگهک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب و 

دمحاریوب 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هلاس  کی  فرصم  لقادح  یاراد  یددع  هبعج 50 سیاداراپدنرب  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هرامشرکذ 

1101003441000171 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  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 400 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هرامشرکذ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هلاس  کی  فرصم  لقادح  یاراد  یددع  هبعج 50 سیاداراپدنرب  هیال  هس  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591874196 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  - نارادساپ نابایخ  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242068-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242072-074 :: 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

هرامشرکذ هرامشرکذ دشاب   دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه هلاس   هلاس کیکی   فرصم   فرصم لقادح   لقادح یاراد   یاراد یددع   یددع 5050 هبعج   هبعج سیاداراپدنرب   سیاداراپدنرب هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا

3939
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمکش روشاگیل  سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003051 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمکش روشاگیل  سیپدنه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 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

یمکش یمکش روشاگیل   روشاگیل سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  داعبا و  اب  ژایرت  هیلوا  یاهکمک  فیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004024000020 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یجاسن عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ولق  کت  لدم   7x32x32 cm زیاس یکیتسالپ  فک  یشود و  دنب  اب  بآ  دض  هیلوا  یاه  کمک  فیک  الاک :  مان 

ناریا لاله 
ددع 80 دادعت : 

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

لماش ار  دوخ  کراردم  تساب  یم  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  یقوقح  صاخشا  دشاب .  تسویپ  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگراب  نانآ  لیابوم  هرامش  هریدم و  تئیه  یلم  تراک  همانسانش و  ریوصت  - تارغت نیرخآ  یهگآ  - سیسات یهگآ  - تکرش همانساسا 

6718963473 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  یرسک - نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37241305-083  ، 37240944-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37240066-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم وو   داعبا   داعبا اباب   ژایرت   ژایرت هیلوا   هیلوا یاهکمک   یاهکمک فیک   فیک ناونع : : ناونع 4141
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد موتامرد  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003048 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسد موتامرد  هغیت  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  300 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

یتسد یتسد موتامرد   موتامرد هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 4242
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسار لایشنورب 35  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003050 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسار لایشنورب 35  هلول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 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

تسار تسار   3535 لایشنورب   لایشنورب هلول   هلول ناونع : : ناونع 4343
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسار لایشنورب 37  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003049 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسار لایشنورب 37  هلول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 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

تسار تسار لایشنورب  3737   لایشنورب هلول   هلول ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6110926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1ML یحارج عیام  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000459 زاین :  هرامش 

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

امزآ تمالس 
لایو 10 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یدقن  تخادرپ 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 MLML یحارج یحارج عیام   عیام بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 4545
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک رفص  نولیان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003058 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک رفص  نولیان  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3,000 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

دورود سگرن  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 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

6110929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک تاک رفص   رفص نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 4646

(( لاریپسا لاریپسا  ) ) راد راد رنف   رنف هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 4747
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دشابیم هباشم  دکناریا  لاریپسا -)  ) راد رنف  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050282000119 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 6  یشوهیب  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 6/5  یشوهیب  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  یشوهیب  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7/5  یشوهیب  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  یشوهیب  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

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

اب لاسرا  هنیزه  دشاب -  هدش  تبث  الاک  ژلایر   [ امتح روتکاف  رد  دشاب -  هدش  تبث  الاک  نیا  شورف  هدنیامن  ناونعب   IMED تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف 

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: 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

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 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

6110930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوروا یژولوروا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4848
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گرب روتکاف و  شیپ  / تیفیک دأت  مدع  تروصرد  تدوع  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / یژولوروا مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش 

1101094764000323 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 24  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 240 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 12  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 6  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  یکشزپ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

اتلد روانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینلیتا  یلپ  هتسب   ml 2000 تیفرظ راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنوس ، ددع لداعم 20 10 نوتالن دنوس  ددع ، 1500 لداعم 8 نوتالن دنوس  ددع ، 5000 راردا هسیک  دادعت : /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوس ددع ، 2400 لداعم 16 یلوف دنوس  ، ددع 20 لداعم 12 یلوف دنوس  ، ددع لداعم 20 8 یلوف دنوس  ، ددع 10 لداعم 6 یلوف دنوس  ددع ، 2000 لداعم 14 نوتالن

( .ددع 20 لداعم 24 یلوف

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ نامرد  تیریدم  قتاف -  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

6110934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا ریغ  رد  دنیامن  یراکمه  مالعا  یدهشم  یاهتکرش  طقف  دوش  هداد  تمیق  مالقا  یمامت  یارب  دوش  تقد  تسویپ  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  لطاب  تروص 

1101091633000028 زاین :  هرامش 
دهشم قتاف  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 5 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187186473 یتسپ :  دک  باجح 87/1 ،  شبن  دابآ -  مساق  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36236603-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36236601-051 :: 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

قیرزت قیرزت دربراک   دربراک فرصمرابکی   فرصمرابکی لیرتسا   لیرتسا یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 4949
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوس 16 هدعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003053 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنوس 16 هدعم  - 

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

1616 دنوس   دنوس هدعم   هدعم 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 45 ھحفص 41 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار لیرکیو 3/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003055 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار لیرکیو 3/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  432 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

دنار دنار   3/03/0 لیرکیو   لیرکیو ناونع : : ناونع 5151

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک لیرکیو 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003054 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک   2 /02/0 لیرکیو   لیرکیو ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  رادخرچ  نیالریا  یسفنت  هاگتسد   1 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002176 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  اسرپ  یتراجت  مان  لدم 609  اوه  یسفنت  هدننک  بوطرم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب هتسبو  لمح  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  روما  نیا  تساوخرد  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هعلاطم و  تقد  هب  اهتسویپ  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  یراذگراب  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  درادناتسا 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: 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

.تسا6110698 هباشم  دک  ناریا.رزیالنآ  هحفص 3)وتا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیار6110760 صیخشت  تیک  یهاگشیامزآ _ یفرصم  مزاول  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتناک6110769 لس  هاگتسد  هحفص 3)کی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6110785 هنازور  عیرس  تست  رتمیزد  هعشا  شجنس  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6110799 یوکس  هحفص 3)زیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روزیلانآ6110819 هحفص 3)یداب  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6110875 3000 دادعت هب  HD دنرب تسورکیم  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

رادخرچ رادخرچ نیالریا   نیالریا یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 45 ھحفص 44 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

همیمض6110877 irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -ptt لولحم
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هخاش6110925 یهاگشیامزآ 24  یسناکرف  یلاتیجید  یزیمور  هحفص 3)ژویفیرتناس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کینومراه6110936 روشاگیل  هحفص 3)لدنه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 45 ھحفص 45 
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