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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 17  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 2

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

( یهگآ دادعت 78  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 13

140 1140 1 یدید     1515 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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
(( 11 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8080))

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

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

زا 72 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نوراک یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  مود  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MN-15/1130 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/14  دانسا  تفایرد   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115295 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  یهیجوت  هسلج   - 1401/10/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نوراک یمیشورتپ  تکرش  دیسا  کینیتالپورلک  ازگه  تسیالتاک  چب  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  لایر -  غلبم 240.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: krnpc.ir dargah.krnpc.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قباطم   6F لدم  cm 7 زیاس یکشزپ  لایدار  یفارگویژنآ  تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000427 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   6F لدم  cm 7 زیاس یکشزپ  لایدار  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

هبعج 3,300 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم زاین  قباطم   6F لدم  cm 7 زیاس یکشزپ  لایدار  یفارگویژنآ  تیش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیسا دیسا کینیتالپورلک   کینیتالپورلک ازگه   ازگه تسیالتاک   تسیالتاک چبچب     4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

زکرم زکرم زاین   زاین قباطم   قباطم   66 FF لدم   لدم   cmcm  77  زیاس زیاس یکشزپ   یکشزپ لایدار   لایدار یفارگویژنآ   یفارگویژنآ تیش   تیش ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 72 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bseqww3wawxtc?user=73474&ntc=6115295
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115295?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gv876fz4scvkd?user=73474&ntc=6114943
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114943?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  حرش  هب  یهاگشیامزآ  یفرصم  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000087 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 50 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed مان تبث  دیاب  هدننک  نیمات  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه  یرابتعا و  تخادرپ   . ناتسرامیب رابنا  فک  رد  لیوحت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا.دشاب  اراد  ار  مالقا  هیلک  شورف  یگدنیامن  هدوب و 

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6114978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم  دات  دروم  زکرم و  زاین  قباطم  راردا  هیلخت  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  نناوق  قباطم 

1101099414000429 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 100 تیفرظ یکشزپ  لافطا  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

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

زکرم  دات  دروم  زکرم و  زاین  قباطم  راردا  هیلخت  هسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک هرادا  نناوق  قباطم 

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 33

لکلک هرادا   هرادا نناوق   نناوق قباطم   قباطم زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم وو   زکرم   زکرم زاین   زاین قباطم   قباطم راردا   راردا هیلخت   هیلخت هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 72 ھحفص 3 
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامک ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  دادعت 140  هب  هتعاس  راردا 24  یروآ  عمج  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000170 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط جنرت  هدننک  هضرع  عجرم   AXON هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 30  دک 17033454  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  هتعاس  راردا 24  یروآ  عمج  فرظ  الاک :  مان 

ریبدت
نتراک 140 دادعت : 

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

شیپ ردو  دشاب   IRC یاراد اه  الاک  یرادا  یاهزور  زا 12  لبق  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 3  ناگیار  لمح  هنیزه  یمازلا   imed یمازلا یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب سنج  یور  رب  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نیدوک /  طقف  دنرب  روشاگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003110 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   LF1937 لدم یحارج  دادسنا  شرب و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نیدوک /  طقف  دنرب  روشاگیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامک یلامک ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   140140 دادعت   دادعت هبهب   هتعاس   هتعاس راردا  2424   راردا یروآ   یروآ عمج   عمج فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 55

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم نیدوک /  /  نیدوک طقف   طقف دنرب   دنرب روشاگیل   روشاگیل ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 72 ھحفص 4 
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هیدهم هژیو  کینیلک   :: 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 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

6115010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب طقف  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تمیق  هاگشیامزا  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092020000037 زاین :  هرامش 

هیدهم هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
روشک  GENEMED هدنزاس عجرم   GENEMED یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  دک 0078-61  یمیشوتسیهونمیا  یاه  شیامزآ   Ki-67 صیخشت تیک  الاک :  مان 

ایسآ بط  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

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

یموب طقف  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تمیق  هاگشیامزا  داوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713743641 یتسپ :  دک  هیدهم ،  هژیو  کینیلک  دیوم  هارراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3306289-0918  ، 37210780-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210780-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیدهم هژیو  کینیلک   :: 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 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

6115011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب طقف  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تمیق  هاگشیامزا  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092020000036 زاین :  هرامش 

هیدهم هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
روشک  GENEMED هدنزاس عجرم   GENEMED یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  دک 0072-61  یمیشوتسیهونمیا  یاه  شیامزآ   CD31 صیخشت تیک  الاک :  مان 

ایسآ بط  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

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

یموب طقف  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تمیق  هاگشیامزا  داوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713743641 یتسپ :  دک  هیدهم ،  هژیو  کینیلک  دیوم  هارراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3306289-0918  ، 37210780-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210780-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب طقف   طقف هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تمیق   تمیق هاگشیامزا   هاگشیامزا داوم   داوم ناونع : : ناونع 77

یموب یموب طقف   طقف هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تمیق   تمیق هاگشیامزا   هاگشیامزا داوم   داوم ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس چنرف 13  یلافطا 5  نیال  یو  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000600 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 13 لوط  5F زیاس قورع  بلق و  دربراک  هار  ود  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس چنرف  1313   چنرف   55 یلافطا   یلافطا نیال   نیال یویو   یسیس   ناونع : : ناونع 99

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

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

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

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

6115031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاپیل تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000832 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زاپیل تیک  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تیک / ددع  98 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاپیل زاپیل تیک   تیک ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  خساپ  تاحیضوت  قبط.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000106 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اوآ دم  لایور  هدننک  هضرع  عجرم  ادمور  یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

نتراک 30 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEFLON یتراجت مان  یددع  نتراک 500   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   24G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500   22G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
نتراک 4 دادعت : 

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

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

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

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ تسورکیم.یناتسرامیب   تسورکیم.یناتسرامیب یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

فرصمرابکی فرصمرابکی دازون   دازون سکیف   سکیف یجرس.یناتسرامیب   یجرس.یناتسرامیب یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 72 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/epmfn9t2cfet4?user=73474&ntc=6115033
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115033?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دوش هداد  خساپ  تساوخرد  تاحیضوت  قبط.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000105 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  یددع  ییاوقم 2  هبعج  فرصمرابکی  دازون  سکیف  یجرس  الاک :  مان 

هبعج 250 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 400  نتراک   m 1/5 زیاس یکشزپ  دربراک  یکیتسالپ  فرصمرابکی  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 
حارج یماوق  بط  زیهجت  هدننک 

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

هدیکرا لگ  یتشادهب  یکشزپ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  انیهب  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   15x275 cm یدپوترا فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 
ناسارخ

ددع 1,008 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رهم نیعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  رهم  نیعم  ینواعت  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   70x12 cm زیاس یبوچ  یسناژروا  یدپوترا  لتآ  الاک :  مان 
ناسارخ

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

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 
نتراک 6 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  کپ  یو  هتسب   TOO4 لدم روتاگیرا  وشتسش  تس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  نتراک   in 0/3 زیاس یکشزپ  دربراک  فرصمرابکی  یکیتسالپ  نشکاس  بویت  الاک :  مان 
حارج یماوق  بط  زیهجت 

نتراک 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

Intco یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 50  لیوف  هتسب   mm 55 زیاس هنیس  هسفق  هب  بلق  روتینام  هاگتسد  میس  لاصتا  دربراک   solid لژ دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 24 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اناداپسا بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نلیپورپ  یلپ  سنج  لافطا  فرصم  رابکی  رای  مسآ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
فرصم رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 10  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

نامرد دمرس 
ددع 600 دادعت : 

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

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

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

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع مادک 10  ره  زیاس 18و20( ینایرش  نیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000960 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
SORIN هدنزاس عجرم  بط  ناشون  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  یددع  هبعج 10  زیاس 19  قورع  بلق و  یحارج  لارومف  لایرترآ  الوناک  الاک :  مان 

GROUP
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ءاریا رتسگ  بط  ناحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   AYRA MEDIKAL هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 200   cm 18 زیاس لایرترآ  رتتاک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب الاکدوش  هعلاطمامتح  یتسویپ  لیافدش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاه  تساوخرد  هبدشابیم  هباشمدک  18و20  زیاس ینایرش  نیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هطوبرم  سانشراکدات 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 وو 1818 زیاس   زیاس ینایرش   ینایرش نیال   نیال ناونع : : ناونع 1313
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لاخلخ ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  بصنو  لمح  هنیزهو  شورف  زا  سپ  تامدخ  هیلکو  دوش  یم  ماجنا  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003835000059 زاین :  هرامش 

لاخلخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SYSMEX یتراجت مان   XP-300 لدم یهاگشیامزآ  یرتماراپ  کیتاموتا 20  یژولوتامه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هتفرشیپ
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5681761351 یتسپ :  دک  لاخلخ ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  - یزیزع رفظم  دیهش  نابایخ  - لاخلخ لاخلخ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32426601-045  ، 32422098-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422305-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یهاگشیامزآ  یا  هشیش  فورظ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000418 زاین :  هرامش 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 50 مجح یهاگشیامزآ  عون  یا  هشیش  تروب  الاک :  مان 

ددع 31 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دامرف .  لصاح  سامت  هرامش 07152112713  اب  یلیمکت  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب بصنو   بصنو لمح   لمح هنیزهو   هنیزهو شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ هیلکو   هیلکو دوش   دوش یمیم   ماجنا   ماجنا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یایا   هشیش   هشیش فورظ   فورظ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090866000003 زاین :  هرامش 

نارانچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  راکتبا  یتراجت  مان   VX260 لدم یناسنا  یوراد  تیک و  نسکاو و  یرادهگن  یهاگشیامزآ  هتفرشیپ  لاچخی  الاک :  مان 

اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اتکی 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یتقد  یاقآ  اب 09155175991  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361658719 یتسپ :  دک  کی ،  یناقلاط  نابایخ  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46128001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46128001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکیدمونکتزاگدالب تهج  لور  100 رتنیرپذغاک - ددع 2 پویت پمپ  - ددع 6 تساک لاک  - ددع 6 شلف لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001133 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   TECHNO MEDICA CO.LTD هدنزاس عجرم  یهاگشیامزآ   GASTAT Series 1800 زاگدالب هاگتسد  دربراک  هنومن  شکم  بویت  پمپ  الاک :  مان 

شناد میلقا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ 
ددع 1 دادعت : 

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

تسیمازلا IMD_IRC زوجمددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  4 تخادرپ هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراد دراد تسویپ   تسویپ ناونع : : ناونع 1616

اکیدمونکتزاگدالب اکیدمونکتزاگدالب تهج   تهج لور   لور 100100 رتنیرپذغاک رتنیرپذغاک -- ددع ددع 22 پویت پویت پمپ   پمپ -- ددع ددع 66 تساک تساک لاک   لاک -- ددع ددع 66 شلف شلف لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

6115124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4jr 8f رتتک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003069 زاین :  هرامش 

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

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

1401/10/25 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

(( یهگآ یهگآ   7878 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

44jr jr 8f8f  رتتک رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10F لدم  cm 11 زیاس یکشزپ  لارومف  یفارگویژنآ  تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000425 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   10F لدم  cm 11 زیاس یکشزپ  لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  بلق  شهوژپ  نامرد  بیبط  هدنزاس  عجرم 
هبعج 20 دادعت : 

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

10F لدم  cm 11 زیاس یکشزپ  لارومف  یفارگویژنآ  تیش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 FF لدم   لدم   cmcm  1 11 1 زیاس   زیاس یکشزپ   یکشزپ لارومف   لارومف یفارگویژنآ   یفارگویژنآ تیش   تیش ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6114941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیداتب پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000831 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیداتب پمپ  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  24 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیداتب   نیداتب پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم  داتدروم  هباشم و  دکناریا  زیاس 8  یسفنت  یموتسکارت  یت  ید  یپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  زاین  قباطم  ینوناق  تامازلا 
1101099414000426 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغمرا هدننک  هضرع  عجرم   PRIMED یتراجت مان   Percutrach Voice Cuff لدم  mm 8 زیاس دک 112435  یسفنت  یموتسکارت  یت  ید  یپ  تس  الاک :  مان 

شیک تمالس 
تس 12 دادعت : 

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

زکرم  داتدروم  هباشم و  دکناریا  زیاس 8  یسفنت  یموتسکارت  یت  ید  یپ  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک هرادا  زاین  قباطم  ینوناق  تامازلا 

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا زاین   زاین قباطم   قباطم ینوناق   ینوناق تامازلا   تامازلا زکرم   زکرم داتدروم   داتدروم وو   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   88 زیاس   زیاس یسفنت   یسفنت یموتسکارت   یموتسکارت یتیت   یدید   یپیپ   تستس   ناونع : : ناونع 2 12 1
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  دمی  ـ  هئارا  - هباشمدک ناریا  - cm 190  - 0/014 ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000590 زاین :  هرامش 

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

ددع 200 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا دمی   دمی ـ ـ  هئارا هئارا  - - هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا - - cmcm  190190  -  - 0/0 140/0 14 ریاودیاگ ریاودیاگ ناونع : : ناونع 2222
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6114951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  هباشمدک -  ناریا  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000591 زاین :  هرامش 

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

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلاروتکافشیپ تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب هباشمدک -  -  هباشمدک ناریا   ناریا ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 2323
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت دردادن  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  مرس /  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوتراک ربارب 105  ددع   52500

1101094897003105 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تمالس نیپساک  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  رکتبم  یتراجت  مان  یتس  نتراک 500   P-010 دک یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 105 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربارب ددع  دادعت 52500  دردادن  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  مرس /  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نوتراک  105

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادعت دادعت دردادن   دردادن دوجو   دوجو دقن   دقن تخادرپ   تخادرپ ناکما   ناکما هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام   44 طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم مرس /  /  مرس تستس   ناونع : : ناونع
نوتراک نوتراک   105105 ربارب   ربارب ددع   ددع   5250052500

2424
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8F لدم  cm 11 یکشزپ لارومف  یفارگویژنآ  تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000428 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   8F لدم  cm 11 یکشزپ لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

هبعج 1,500 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

8F لدم  cm 11 یکشزپ لارومف  یفارگویژنآ  تیش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6114965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 400   B4008 سوینیزرف ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000974 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان   g 650 نزو یرمیلپ  جیرتراک  یدنب  هتسب  عون  زیلاید  تهج   So Bag-B میدس تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  ناریا  لاله 
ددع 400 دادعت : 

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

الاک تلاصا  بسچربو  IRC دک  ، ربمان تال  یاراد  / دشاب دمیآ  رد  تکرشو  الاک  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 400   B4008 سوینیزرف ردوپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  شرافس  لیمکت  تروص  رد  / ههام هس  هیوست  / هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه  / دشاب

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

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

88 FF  لدم لدم   cmcm  1 11 1 یکشزپ   یکشزپ لارومف   لارومف یفارگویژنآ   یفارگویژنآ تیش   تیش ناونع : : ناونع 2525

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // ددع ددع   400400 دادعت   دادعت   B4008B4008 سوینیزرف   سوینیزرف ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 2626
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکاف شیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000592 زاین :  هرامش 

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

ددع 40 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6114980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکاف .تسیمازلاروتکاف شیپ   شیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یئوراد   یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 2727

الاک الاک دیسر   دیسر زازا   سپسپ   تخادرپ   تخادرپ هدنشورف   هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هدش   هدش یفرعم   یفرعم دنرب   دنرب طقف   طقف هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع
دوش دوش همیمض   همیمض روتکافشیپ   روتکافشیپ   ircirc دکدک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب

2828
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یحارج خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد  تساوخرد 

هباشم دکناریا 
هدش یفرعم  دنرب  طقف 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه 
الاک دیسر  زا  سپ  تخادرپ 

تلاصا بسچرب 
irc دک

دوش همیمض  روتکافشیپ 
1101000257003387 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SUTURES INDIA هدنزاس عجرم   LINX PGA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   G3R20U75 لدم بذج  لباق  هیخب  خن  الاک :  مان 

ناکس تمالس  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یحارج خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  تساوخرد 

هباشم دکناریا 
هدش یفرعم  دنرب  طقف 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه 
الاک دیسر  زا  سپ  تخادرپ 

تلاصا بسچرب 
irc دک

دوش همیمض  روتکافشیپ 
09151866502

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6114981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000081 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 24 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 
هتسب 30,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 22 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 
هتسب 30,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
تشادهب ماگمه  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   VACCESS یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   g 26 زیاس دک 10582  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 15,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  هداس  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 
دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38653885-051  ، 38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 2929
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6114982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلاروتکافشیپو دمیا  یراذگراب  هباشمدک  ناریا  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000595 زاین :  هرامش 

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

ددع 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلاروتکافشیپو تسیمازلاروتکافشیپو دمیا   دمیا یراذگراب   یراذگراب هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 3030
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  - دشاب یم  هباشم  دکناریا  دشاب - یم  زاین  دروم   KT-908 لدم لاتیجید  جنسامد  جنس و  تبوطر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 

1101095549000563 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 70  + ات  C  ° 50  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 0/1 هجرد  اب  جراخ  لخاد و  لدم  دحاو  ود  یاراد  یلاتیجید  جنس  تبوطر  جنسامد  الاک :  مان 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  لاسرا  تدوع و  هنومن و  لاسرا  هنیزه  .تسا  یمازلا  دات  تهج  هنومن 

لدمحر 09366116863 یاقا  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا دشاب - - دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم   KT-908KT-908 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید جنسامد   جنسامد وو   جنس   جنس تبوطر   تبوطر ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض سامت   سامت هرامش   هرامش وو  
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا - یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000597 زاین :  هرامش 

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

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلاروتکافشیپ .تسیمازلاروتکافشیپ دمیا - - دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یئوراد   یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 3232
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6114990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاصلا هب  یعطق  مازلا  لیم (   3 تماخض یتناس  تخت 10  (304  ) لیتسا الول  لیتسا / یتناس  هکیتود 15  ییوشک  تفچ )  لفق (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( روتکاف شیپ 

1101094897003107 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   YONGKANG WANYU INDUSTRY AND TRADE CO LTD یتراجت مان   WYAL 1028 لدم  40x30 cm زیاس لیتسا  الول  الاک :  مان 
تراجت هار  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت تراجت  رابحا  هدننک  هضرع  عجرم   schwan یتراجت مان   g 67 نزو یا  هرقن  گنر  لدم 2012  ییوشک  لفق  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

لیتسا افرص  یالول  تفچ و  یراذگ .  تمیق  یعطق  لاطبا  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  .هزور  روتکاف 15  هیوست  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازاب رد  دوجوم  بوغرم  یاه  سنج  زا  الاک  .دشابیم  زاین  دروم 

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قاصلا قاصلا هبهب   یعطق   یعطق مازلا   مازلا لیم (  (  لیم   33 تماخض تماخض یتناس   یتناس   1010 تخت   تخت (( 304304  ) ) لیتسا لیتسا الول   الول لیتسا / / لیتسا یتناس   یتناس   1515 هکیتود   هکیتود ییوشک   ییوشک تفچ )  )  تفچ لفق (  (  لفق ناونع : : ناونع
(( روتکاف روتکاف شیپ   شیپ
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرورض / دم  یا  زوجم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام  / جنپ  تخادرپ   / هیال زیاس 5*5 و16  یکشزپ  نادند  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003108 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
افص هدننک  هضرع  عجرم   g 500 یکیتسالپ هتسب  هداس  لدم   5x5 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  اب  هیال  هدزناش  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نآ رهم  دوبهب 
هتسب 600 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هتسب /  ربارب 600  ولیک   300 یرورض  / دم  یا  زوجم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام  / جنپ  تخادرپ   / هیال زیاس 5*5 و16  یکشزپ  نادند  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرابجا  دیدج  دنرب  تهج  هنومن 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  یکشزپنادند  کینیلک   :: 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

6115001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرورض  // یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم هدنشورف   هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام   / / هام جنپ   جنپ تخادرپ   تخادرپ  / / هیال هیال   1616 وو   55 ** 55 زیاس   زیاس یکشزپ   یکشزپ نادند   نادند زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 3434

ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم طقد   طقد اباب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسا   تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3535
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تسا هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 
ددرگ هعلاطم  طقد  اب  یتسویپ  کرادم 
1101092177000001 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  یکشزپنادند  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   T لدم  43x65x80 cm زیاس  ABS سنج یکشزپ  یلارت  الاک :  مان 

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

اسآ زمر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسآ  زمر  هدنزاس  عجرم   MEDASA یتراجت مان  سنالوبمآ  دراکنارب   202x61x12 cm هقبط ود  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   AANDI یتراجت مان   S18 لدم یلومعم  رچلیو  الاک :  مان 

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

راسهوک وردوخ  زاگ  هدننک  هضرع  عجرم   AIR MAX یتراجت مان   Lit 10 تیفرظ یکشزپ  نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  الاک  هدننک و  تکرش  دم  یا  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یناریا  یتسیاب  اهالاک  مامت 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربور  - نازابناج لپ  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33850014-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850014-013 :: 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
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - تساوخرد یراذگراب  قبط  فلتخم  یاه  زیاس  اب  لیرکیو  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب 

1101093634000318 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   PGA20130B0 دک لیرکیو  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب -- دشاب دشاب دوجوم   دوجوم تازیهجت   تازیهجت لکلک   هرادا   هرادا تیاس   تیاس ردرد   IRCIRC دکدک یاراد   یاراد -- تساوخرد تساوخرد یراذگراب   یراذگراب قبط   قبط فلتخم   فلتخم یاه   یاه زیاس   زیاس اباب   لیرکیو   لیرکیو خنخن   ناونع : : ناونع
جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد

3636
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تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  یکشزپنادند  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

1101092312000019 زاین :  هرامش 
تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هتم یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواک  زیت  یتراجت  مان  لدم 885  زیاس 010  طسوتم  دلوب  روشیف  رس  شارت  صوصخم  یساملا  نیبروت  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 
ناواکزیت یساملا  یاه 
ددع 160 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  دم  یا  یس و  را  یا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  کرادم 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربو  - نازابناج نادیم  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33844934-013  ، 33850008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850009-013 :: 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 یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یکشزپنادند   یکشزپنادند مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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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 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ (  لودج  ینف و  تاصخشم  قباطم  سیپ  روتیناماب و  کوشورتکلا  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب

1101096446000257 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   RELIVE DM5 لدم رامیب  ایحا  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 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

یمیم دیئات   دیئات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ لودج   لودج وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم سیپ   سیپ وو   روتیناماب   روتیناماب کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع
 .(  .( دشاب دشاب

3838
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرتیل  سکاب 12  یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000061 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
امنهر کین  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 20  یا  هناوتسا  لدم   Lit 12 مجح  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

راک
نتراک 600 دادعت : 

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

مالعتسا نیا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مامتو  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   . تسویپ لیاف  قبط  یرتیل  سکاب 12  یتفس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننک تکرش 

8916188637 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  (ع ) اضر ماما  یشزومآ  عمنجم  ، وجشناد راولب  ، نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238555-035  ، 36232360-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یرتیل   یرتیل   1212 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 3939
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپدمیا یراذگراب  هباشمدک  ناریا  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000594 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولوپآ یتراجت  مان   cardiovascular دربراک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئوراد یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 4040
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - ددع مرس 20000  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000321 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
JIANGSU KANGHUA MEDICAL هدنزاس عجرم   FAMED یتراجت مان  ینولیان  هتسب  یکشزپ  نزوس  اب  فرصم  رابکی  لیرتسا  مرس  تس  الاک :  مان 

یریزو ایور  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . EQUIPMENT Co
تس 1 دادعت : 

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

- ناگیار لاسرا  - جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - ددع مرس 20000  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - تخادرپ 3 

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 000020000 مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 4141
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلع رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - ددع راد 500  برد  رامیب  ریز  نگل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش 

1101093634000322 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم سراپ  دپوترا  مرا  هدننک  هضرع  عجرم   EOP یتراجت مان  یددع  رادقم 24  ییاوقم  نتراک  یقیرزت  لدم  راد  برد  یکیتسالپ  عون  رامیب  ریز  نگل  الاک :  مان 
سراپ دپوترا  مرا  هدنزاس 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا - جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - ددع راد 500  برد  رامیب  ریز  نگل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - تخادرپ 3  ناگیار -

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد برد   برد رامیب   رامیب ریز   ریز نگل   نگل ناونع : : ناونع 4242
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نیدوک /  طقف  دنرب  روشاگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003109 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   Ligasure Short ATLAS یتراجت مان   LS1020 لدم یکشزپ  فرصم  رابکی  روشاگیل  سیپدنه  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نیدوک /  طقف  دنرب  روشاگیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشاگیل روشاگیل ناونع : : ناونع 4343

تپسولیس تپسولیس یرپسا   یرپسا وو   لیهوتیک   لیهوتیک لژلژ   وو   نامسناپدپ   نامسناپدپ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هدات  - تپسولیس یرپسا  لیهوتیک و  لژ  نامسناپدپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000432 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  تپسولیس  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  یرطب   ml 100 مجح مخز  هدننک  ینوفع  دض  یرپسا  الاک :  مان 

یرطب 40 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  وتیک  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x20 cm داعبا مخز  تاحشرت  هدننک  بذج  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  وتیک  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x30 cm داعبا مخز  تاحشرت  هدننک  بذج  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  لیهوتیک  لژ  یتراجت  مان   g 60 بویت مخز  هدننک  میمرت  لژ  الاک :  مان 
بویت 100 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
عجرم وپاکت  دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  وتیک  یتراجت  مان  یذغاک  هتسب   10x10 cm داعبا مخز  تاحشرت  هدننک  بذج  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  وپاکت  دیلوت  تیفیک  هدنزاس 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
عجرم وپاکت  دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  وتیک  یتراجت  مان  یذغاک  هتسب   10x25 cm داعبا مخز  تاحشرت  هدننک  بذج  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  وپاکت  دیلوت  تیفیک  هدنزاس 
هتسب 60 دادعت : 

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

سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هدات  - تپسولیس یرپسا  لیهوتیک و  لژ  نامسناپدپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6115043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبطروسنس  ددع  هارمهب 3  CRX1000 لدم لسکورک  تیلپ  رفسف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000064 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   CRUXELL هدنزاس عجرم   CRUXELL یتراجت مان   crx-1000 لدم یتنگم  یکشزپنادند  یفارگویدار  روسنس  الاک :  مان 

نامرد ریوصت  وترپ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

زوجم یگدنیامن و  همان  روتکاف و  شیپ  هیارا  ددرگ  یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  دکناریا  قبط  طقف  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هجو 4  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  لیوحت  لحم  هدنرب  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  یراذگراب  هناماس  رد  الاک  هیارا  تیلاعف و 

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

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکورک لسکورک تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

اهاه مخز   مخز مامت   مامت بسانم   بسانم یکشزپ   یکشزپ نامسناپ   نامسناپ دپدپ   ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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- لک هرادا  تاررقم  تیاعروزکرم  زا  هیدیات  داعبا 10*10-10*15-10*20-و10*25- اه  مخز  مامت  بسانم  یکشزپ  نامسناپ  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218 سامت

1101099414000431 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم   CHITO TRANS PAD یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x15 cm داعبا مخز  بسانم  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
نیچ  WAYSON MEDICAL هدنزاس عجرم 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

تیفیک هدننک  هضرع  عجرم   CHITO TRANS PAD یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x25 cm داعبا اه  مخز  مامت  بسانم  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک   WAYSON MEDICAL هدنزاس عجرم  وپاکت  دیلوت 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم   CHITO TRANS PAD یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x10 cm داعبا مخز  بسانم  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
نیچ  WAYSON MEDICAL هدنزاس عجرم 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

تیفیک هدننک  هضرع  عجرم   CHITO TRANS PAD یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x20 cm داعبا اه  مخز  مامت  بسانم  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک   WAYSON MEDICAL هدنزاس عجرم  وپاکت  دیلوت 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

23922218 سامت - لک هرادا  تاررقم  تیاعروزکرم  زا  هیدیات  داعبا 10*10-10*15-10*20-و10*25- اه  مخز  مامت  بسانم  یکشزپ  نامسناپ  دپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کال  نیراپه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لاسرا  ای  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای 23923166  هرامشاب 09025888575 سامت  زکرم  دات  دروم  زاین و  قباطم  هباشم و  یاه  دک  ناریا 

1101099414000430 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   KANGBAO هدنزاس عجرم  یپ  یت  یتراجت آ  مان  یددع  نتراک 5000  هداس  لدم   3x2 cm زیاس یکشزپ  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 
تمالس هیتآ  ناروآ  مان  هدننک  هضرع 

نتراک 60,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کال  نیراپه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لاسرا  ای  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای 23923166  هرامشاب 09025888575 سامت  زکرم  دات  دروم  زاین و  قباطم  هباشم و  یاه  دک  ناریا 

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالکال نیراپه   نیراپه ناونع : : ناونع 4747
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یکشزپنادند  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000063 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ بط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم   LIGHT CURE یتراجت مان   LD 107 لدم میس  یب  یملق  رویک  تیال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم لیوحت  زا  سپ  هام  هجو 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف 

تاصخشم تهج  یدیجم  رتکد  مناخراکرس   09155191341 نفلت هرامش  ددرگیم  لاطبا  تروصنیاریغ  رد  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یکشزپنادند مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

یدپوترا یدپوترا هرا   هرا ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدپوترا هرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد  تساوخرد 

هباشم دکناریا 
تلاصا بسچرب 

irc دک
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

الاک دیسر  زا  سپ  تخادرپ 
ددرگ همیمض  روتکافشیپ 

09151866502
1101000257003386 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تعنص نار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   OSCILLATING SAW یتراجت مان   SW1000 لدم یدپوترا  هرا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدپوترا هرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  تساوخرد 

هباشم دکناریا 
تلاصا بسچرب 

irc دک
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

الاک دیسر  زا  سپ  تخادرپ 
ددرگ همیمض  روتکافشیپ 

09151866502

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASAHI ولب نویس  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000140 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یقورع دربراک   AHW14R004S دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  ولب  نویس  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یراک  هام  کی  یتخادرپ  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  / دشاب دمیآ  تبث  هدننک  نیمات  تکرش  /ASAHI ولب نویس  ریاو  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  حرش  هب  لخاد  دیلوت  یکشزپ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000086 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 5 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

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

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مان تبث  دیاب  هدننک  نیمات.دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  یرابتعا و  تخادرپ.ناتسرامیب  رابنا  فک  رد  لیوحت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدشروهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا.دشاب  اراد  ار  شورف  یگدنیامن  هدوب و   imed

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ASAHIASAHI ولب ولب نویس   نویس ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 5050

یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5151
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یلکلا  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000060 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
AGICOAT یذغاک فافل  مخز  نامسناپ  یبورکیم  دض  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

هتسب 140,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار یتسویپ  لیاف  افطل  دننک  تکرش  مالتعسا  نیا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  ناگدننک  نیمات  مامت  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هعلاطم  تقد  اب 

8916188637 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  (ع ) اضر ماما  یشزومآ  عمنجم  ، وجشناد راولب  ، نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238555-035  ، 36232360-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36289741-035 :: 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

یلکلا یلکلا دپدپ   ناونع : : ناونع 5252
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نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  یکشزپنادند  کینیلک   :: 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 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

6115082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریا  کوشورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  دم  یا 

تسا هباشم  الاک  دک  ناریا 
1101092177000002 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  یکشزپنادند  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHILLER یتراجت مان   FRED easy لدم یکشزپ  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  کوشورتکلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دم  یا 

تسا هباشم  الاک  دک  ناریا 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربور  - نازابناج لپ  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33850014-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850014-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد دمدم   یایا   دشاب   دشاب یناریا   یناریا کوشورتکلا   کوشورتکلا ناونع : : ناونع 5353
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب 50   2) ددع دادعت 100  هب  تیش  مودناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یددع هتسب 10   10  ) ددع دادعت 100  هب  یموتسلک  هسیک 

.تسا هباشم  دک  ناریا 
1101010100000577 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 30  سکتال  سنج  یکشزپ  تیش  مودناک  الاک :  مان 

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

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  دک 022200  یموتسلک  یموتسا  هسیک  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هام هیسن 6  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ربتعم  IRC دک روتکاف و  شیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

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

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یددع ) ) یددع   1010 هتسب   هتسب   1010  ) ) ددع ددع   100100 دادعت   دادعت هبهب   یموتسلک   یموتسلک هسیک   هسیک یددع ) ) یددع   5050 هتسب   هتسب   22 )) ددع ددع   100100 دادعت   دادعت هبهب   تیش   تیش مودناک   مودناک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا

5454
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هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000193 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 2,500 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691816689 یتسپ :  دک   ، 6691816689  - هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض   IRCIRC  دکدک وو   دنرب   دنرب جرد   جرد اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 5555
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نادمه هیمطاف  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AXEL دنرب _ دشابیم هباشم  اه  دک  ناریا  _ درز تکویژنآ  _ یبآ تکویزنآ  _ یتروص تکویزنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000183 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  یتروص  گنر  زیاس 20  فرصم  رابکی  لیرتسا  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  یبآ  گنر  زیاس 22  فرصم  رابکی  لیرتسا  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  _ یکشزپ تازیهجت  دات  _ ههام تخادرپ 4   _ ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AXELAXEL دنرب   دنرب __ دشابیم دشابیم هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا __ درز درز تکویژنآ   تکویژنآ __ یبآ یبآ تکویزنآ   تکویزنآ __ یتروص یتروص تکویزنآ   تکویزنآ ناونع : : ناونع 5656
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدزاب - هباشمدک ناریا  ، یتسویپ یاهلیاف  قبط  هدنربوزیت  ینوفع و  یاهدنامسپ  زاسرطخ  یب  والکوتا  هاگتسد  یروتارپا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدزاب مرف  یرازگراب  لحم و  زا 

1101090319000430 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنامسپ تیریدم  تامدخ  ریاس  هیفصت و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یتسویپ لیاف  یرازگراب  هباشمدک - ناریا  ، یتسویپ یاهلیاف  قبط  هدنربوزیت  ینوفع و  یاهدنامسپ  زاسرطخ  یب  والکوتا  هاگتسد  یروتارپا  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  ناگدننک و  تکرش  فرط  زا  یمومع  تامازلا 

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدزاب یدزاب -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا ،، یتسویپ یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط هدنربوزیت   هدنربوزیت وو   ینوفع   ینوفع یاهدنامسپ   یاهدنامسپ زاسرطخ   زاسرطخ یبیب   والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد یروتارپا   یروتارپا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
دیدزاب دیدزاب مرف   مرف یرازگراب   یرازگراب وو   لحم   لحم زازا  
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لابق رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - تسیل قبط  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - درادن دنس  میظنت 

1101094336000577 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   PGA25016B0 دک لیرکیو  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

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

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

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

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لابق لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- تسیل تسیل قبط   قبط یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هطقن 200  تسالپومرت 3  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هطقن 150  تسالپومرت 4 کسام 

ددع هطقن 150  تسالپومرت 5  کسام 
1201030292003067 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع هطقن 200  تسالپومرت 3  کسام  - 

ددع هطقن 150  تسالپومرت 4 کسام 
ددع هطقن 150  تسالپومرت 5  کسام 

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

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   150150 هطقن   هطقن   55 تسالپومرت   تسالپومرت کسام   کسام ددع   ددع   150150 هطقن   هطقن تسالپومرت  44 تسالپومرت کسام   کسام ددع   ددع   2 00200 هطقن   هطقن تسالپومرت  33   تسالپومرت کسام   کسام ناونع : : ناونع 5959
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون 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

6115099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوما 2973300655 هرامش  هب  رافح  روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008136 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا یفرصم  یاهالاک  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080-0613414390 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

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

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رافح رافح روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6060
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لارنج کپ  ) لمع قاتا  یحارج  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003068 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
( لارنج کپ  ) لمع قاتا  یحارج  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

1401/10/25 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

(( لارنج لارنج کپکپ   )) لمع لمع قاتا   قاتا یحارج   یحارج تستس   ناونع : : ناونع 6161
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  مادک  ره  زا  هخاروس  رومف 10 و 12  لامیزگورپ  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003070 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع کی  مادک  ره  زا  هخاروس  رومف 10 و 12  لامیزگورپ  کالپ  - 

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

1401/10/25 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

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

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

6115110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد ردوپ  تانبرکیب  میدس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000942 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیک اهس  یناگرزاب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   BELLCO هدنزاس عجرم   BIDRY یتراجت مان  اب   g 750 هتسب ییوراد  ردوپ  تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/18 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

ددع ددع کیکی   مادک   مادک رهره   زازا   هخاروس   هخاروس   1212 وو     1010 رومف   رومف لامیزگورپ   لامیزگورپ کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 6262

ییوراد ییوراد ردوپ   ردوپ تانبرکیب   تانبرکیب میدس   میدس ناونع : : ناونع 6363
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ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع درز 4000  یبآ 10000 -  یتروص 15000 -  زبس 7000 -   - یسوط 100  - یرجآ 100

1201091040000044 زاین :  هرامش 
ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تکویژنآ  - 
ددع درز 4000  یبآ 10000 -  یتروص 15000 -  زبس 7000 -   - یسوط 100  - یرجآ 100

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  36,200 دادعت : 

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

دشاب  هدش  یراذگ  تمیق  تیاس  رد  هدوب و  زاجم  یگدنیامن  یاراد   imed تیاس رد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یناریا  یدیلوت  تکویژنآ 

ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح  امتح 
دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  لیوحت  یربراب و  لقن و  لمح و  هنیزه 

4916935697 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32450415-017  ، 32423888-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32450415-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   40004000 درز   درز  -  - 1000010000 یبآ   یبآ  -  - 1500015000 یتروص   یتروص  -  - 70007000 زبس   زبس  - - 100100 یسوط   یسوط  - - 100100 یرجآ   یرجآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 6464
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  راد  خن  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن دنس  میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم 

1101094336000578 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دناب و هرامش 233  ینواعت  هدنزاس  عجرم   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm داعبا یحارج  دربراک  خن 30  هرمن  اب  راد  میراب  هیال  لیرتساریغ 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ناجیابرذآ تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ  دناب و  هرامش 233  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناجیابرذآ  تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ - یتسویپ کرادمردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  یمازلا  هناماسردروتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماسردروتکاف لک  تمیق  جرد  هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات  هدهعرب  بصن  الاک و  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  هنومنداتزا  سپ  ههام  5

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

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

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیلوئسم یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط راد   راد خنخن   زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت لابق   لابق ردرد  

6565
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس تفاب 15  رانک  زاگ  -- کپوت هبنپ   - 10x10 cm زیاس یمومع  دربراک  هدش  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000940 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناکاپ  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 270 لوط  cm 15 ضرع هداس  لدم  نامسناپ  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

رهشمئاق تفاب  رهگ  هدننک 
ددع 2,100 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دنهس  g 100 ینولیان هتسب  دیفس  کپوت  یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 600 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

فجن هزنم  یلق  ردیح  هدننک  هضرع  عجرم  بط  هزنم  یتراجت  مان   g 10 یددع ینوفلس 1  هتسب   10x10 cm زیاس یمومع  دربراک  هدش  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
یدابآ

ددع 13,500 دادعت : 
1401/10/18 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

تناس تناس   1515 تفاب   تفاب رانک   رانک زاگ   زاگ ---- کپوت کپوت هبنپ   هبنپ  - - 1010 x10  cmx10  cm  زیاس زیاس یمومع   یمومع دربراک   دربراک هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 6666
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پپ یس  تازیهجت  مامت   -- دازون پپ  یس  تاموزلم  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000944 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رالیچلاش و نسحم  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   FISHER AND PAYKEL یتراجت مان  یتس  نتراک 5   BC353 لدم دازون  پپ  یس  تاموزلم  تس  الاک :  مان 

ناردارب
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/18 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

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارب یب  زیلاید  هاگتسد  رلور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001131 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   B/BRAUN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  فافل  دک 7107366  یکشزپ  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا IMD_IRC زوجم ددرگ  هضحالم  تسویپ  یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پپپپ یسیس   تازیهجت   تازیهجت مامت   مامت  --  -- دازون دازون پپپپ   یسیس   تاموزلم   تاموزلم تستس   ناونع : : ناونع 6767

نارب نارب یبیب   زیلاید   زیلاید هاگتسد   هاگتسد رلور   رلور ناونع : : ناونع 6868

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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جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یآ زیرف  لاتیجید  امد  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093818000058 زاین :  هرامش 

جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقا  09335431171 سامت هرامش  اب  الاک  هیدات  یگنهامه و  تهج  هلاس  ینابیتشپ 5  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ینموم 

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپداعبا یناتسرامیب  کشت  هیور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001130 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینیسح ربکا  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   BRN یتراجت مان   120x200 cm زیاس هداس  هرفن  ود  کشت  هیور  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنا هیور  سنج  ددرگ  هضحالم  افطل  دشاب  یم  تسویپ  گرب  یقداص 2 09197086240 هدنشورفاب لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا IMD_IRC زوجم تسیمازلا  یکشزپ  یسدنهم  هیداتو  هنومن  هیارا  دشاب  لایرتکاب 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یآیآ زیرف   زیرف لاتیجید   لاتیجید امد   امد لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 6969

تسویپداعبا تسویپداعبا یناتسرامیب   یناتسرامیب کشت   کشت هیور   هیور ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تداعس هار  ناگدنیوپ  هاگتسد  فارگونپاک  طبار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001132 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم  تداعس  یتراجت  مان   P20027 لدم فارگونپاک  هاگتسد   mm 630 نشنتسکا لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

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

تسیمازلا IMD_IRC زوجم ددرگ  هضحالم  تسویپ  یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تداعس تداعس هار   هار ناگدنیوپ   ناگدنیوپ هاگتسد   هاگتسد فارگونپاک   فارگونپاک طبار   طبار ناونع : : ناونع 7171

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

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

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

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

6115121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لابق رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جر  -د  تسیل قبط  سالگربیاف  دنابو  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن دنس  میظنت 

1101094336000576 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

SHANDONG HEKANG هدنزاس عجرم   HESHUN یتراجت مان  یددع  نتراک 5   SF545 لدم  12/5x115 cm زیاس سالگ  ربیاف  یدپوترا  لتآ  الاک :  مان 
نایسراپ بط  انوس  هدننک  هضرع  عجرم   SHUNDA MEDICAL AND TECHNOLOGICAL

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لابق لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   لکلک   تمیق   تمیق جرجر   دد   -- تسیل تسیل قبط   قبط سالگربیاف   سالگربیاف دنابو   دنابو لتآ   لتآ ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح -- درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت

7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکاف شیپ  دمیا - یراذگراب  هباشمدک -  ناریا  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000593 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولوپآ یتراجت  مان   cardiovascular دربراک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cardiovascularcardiovascular  دربراک دربراک ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 7373
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لاخلخ ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یارب  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  اب  یزکرم ) هخسن  یکشزپ (  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاخلخ ینیمخ  ماما 

1101030036000030 زاین :  هرامش 
لاخلخ ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یناسر عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یکشزپ  تازیهجت  عبانم  تیریدم  هچراپکی  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هکبش ایشرپ  یکشزپ  یسدنهم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  نایون  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  تمالس  کینورتکلا  هدنورپ  بطم و  کینیلک و  تیریدم  هناماس  زودنیو  تحت  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دزی هنایار  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  دزی  هنایار  شواک 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  رد  تکرش  کرادم  یرازگراب  دوب  دهاوخ  مالعتسا  هدن  رب  هدهعرب  هریغو  لمح  هیارک  باهذ و  بایا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5681966675 یتسپ :  دک  یگدننار ،  ییامنهار و  یوربور  جیسب  نادیم  لاخلخ  لاخلخ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32427435-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32426107-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال اباب   یزکرم ) ) یزکرم هخسن   هخسن یکشزپ (  (  یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 72 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mfgklaarfaj7s?user=73474&ntc=6115183
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115183?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هردمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   .) یسفنت هاگتسد  یاهلوسپک  ژراش  تهج  ( راب 300  ) یرتیل روسرپمک 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000086 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لزید ناروای  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  یلیر  راد  لیقثرج  نیزرد  ستیود 513  لزید  روتوم  دربراک   F8L513 یا همست  ولق  کت  روسرپمک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک  ایرآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ همیمضو  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524008-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش تهج   تهج راب ) ) راب 300300  ) ) یرتیل یرتیل   100100 روسرپمک   روسرپمک ناونع : : ناونع 7575

زاب زاب یاه   یاه مخز   مخز هیلخت   هیلخت دربراک   دربراک تیگوراک   تیگوراک لدم   لدم نرد   نرد ناونع : : ناونع 7676
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دشابیم هدنشورف  هدهعرب ی  اه  هنیزه  هیلک ی  ریما  ناتسرامیب  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  هب  دروم  مالقادادعت 109

1101093780000225 زاین :  هرامش 
لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  سورالب  هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   mm 400 لوط زاب  یاه  مخز  هیلخت  دربراک  تیگوراک  لدم  نرد  الاک :  مان 
یوجدم هدننک 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  زیاس 30  یحارج  نشکاس  هلول  الاک :  مان 
هتسب 1,200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 25 باراد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زیاس 15 باراد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 22 باراد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زیاس 11 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 10 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زیاس 15 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 20 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 24  یکشزپ  یبلق  پویت  تسچ  الاک :  مان 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگ  تمیق  تسه  imed تبث تکرش  هک  یتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب IRC دک یاراد  اهالاک  هیلک ی 

سانشراک 09330979670 هرامش 

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

3229714-054  ، 32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیب راوپ  --- 6  - زیاس 5 یسوط  گنیدیف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000943 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرهوگ ایرآ  رتکد  هدننک  هضرع  عجرم   BEBEDOR یتراجت مان  رتسیلب  دازون  ینیب  رآوپ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 6 زیاس نشور  زبس  گنیدیف  دنوس  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 5 یسوط گنیدیف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/18 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

یسوط یسوط گنیدیف   گنیدیف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 7777
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  راولش  زولب و  رامیب  سابل  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000939 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ سیرآ  رتسگ  نمیا  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  فرصم  رابکی  راولش  زولب و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

سراپ سیرآ  رتسگ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 2,500 دادعت : 

1401/10/18 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی راولش   راولش وو   زولب   زولب رامیب   رامیب سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 7878
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادادات  ههام - 4 تخادرپ هباشمدکناریا - - ددع هنارسپ 500) () 2000 هنارتخد ) راردا هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تدم  ءاضقنا  خیرات  - ددرگدیق روتکافرد  irc

1101030090000418 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   cc 100 تیفرظ لدم 45245825  هنارتخد  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
دارآ نارتسگ  زیهجت  شناد 

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

زیهجت شناد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   cc 100 تیفرظ لدم 45245824  هنارسپ  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
دارآ نارتسگ 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 09394420093 یبالگ مناخو  یدمحا 09177423533  سدنهم  : تازیهجت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جردروتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 
 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 

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

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

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

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راردا راردا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 7979
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نیاق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  نیاق  تشادهب  زکرم  تهج  یکشزپادند  تینوی  دیرخ  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091965000043 زاین :  هرامش 

نیاق نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   ST202 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

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

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا ددرگ  لاسرا  هدش  اضما  رهم و  لیمکت ،  تاحفص  هیلک  ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اهب  مالعتسا 

دشاب رابتعا  زوجم و  یاراد  تبث ،   IMED تیاس رد  هدننک  نیمات 

9761993399 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  نیاق -  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32538323-056  ، 31628000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32497010-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 8080
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- لئاسو نودب  هبعج  - ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  مرگ -  نزو 700  زیاس 5*22*26  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ سکع  قبط  تسا -  هدش  تبث  هباشم  دکناریا 

1101095549000567 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ لاد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FIRSTAR یتراجت مان  گرزب  زیاس  یکیتسالپ  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  کی  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  لاسرا  تدوع و  هنومن و  لاسرا  هنیزه  .تسا  یمازلا  دات  تهج  هنومن 

لدمحر 09366116863 یاقا  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم6114943 زاین  قباطم   6F لدم  cm 7 زیاس یکشزپ  لایدار  یفارگویژنآ  هحفص 2)تیش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب6114947 یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  حرش  هب  یهاگشیامزآ  یفرصم  یاه  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لک6114978 هرادا  نناوق  قباطم  زکرم  دات  دروم  زکرم و  زاین  قباطم  راردا  هیلخت  هحفص 2)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

اب6115000 لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نیدوک /  طقف  دنرب  روشاگیل 
هدنشورف

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یموب6115010 طقف  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تمیق  هاگشیامزا  هحفص 2)داوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یموب6115011 طقف  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تمیق  هاگشیامزا  هحفص 2)داوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تناس6115028 چنرف 13  یلافطا 5  نیال  یو  هحفص 2)یس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یکیتسالپ یکیتسالپ هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 72 ھحفص 71 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زاپیل6115031 هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6115033 تسورکیم.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فرصمرابکی6115035 دازون  سکیف  یجرس.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیاس 18و611503920 ینایرش  هحفص 2)نیال  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لمح6115077 هنیزهو  شورف  زا  سپ  تامدخ  هیلکو  دوش  یم  ماجنا  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  بصنو 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دراد6115090 هحفص 2)تسویپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تهج6115095 لور  100 رتنیرپذغاک - ددع 2 پویت پمپ  - ددع 6 تساک لاک  - ددع 6 شلف لولحم 
اکیدمونکتزاگدالب

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

61151244jr 8f رتتک هحفص 2)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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