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

( یهگآ دادعت 7  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

( یهگآ دادعت 4  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 64  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 7

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

( یهگآ دادعت 193  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 59

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 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   203,230هکس , 000203,230 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما394,900394,900رالد تاراما مهرد   108مهرد ,740108 ,740

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,195هکس 060 , 000195, 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس273,900273,900رالد سیئوس کنارف   432کنارف ,800432 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 119,500هکس , 0001 19,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع297,900297,900رالد ناتسبرع لایر   106لایر ,790106 ,790

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 86هکس ,000 , 00086 , 000 , وروی000 ژورن424,890424,890وروی ژورن نورک   39,80039,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,058 ,00018 , 058 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   482دنوپ , 070482 نپاژ070, نپاژ نینی   دصکی   302دصکی ,640302 ,640

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
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((211211 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

lufc.ir :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاینومآ هروا و  عمتجم   RW&D.W یاهدحاو هب  طوبرم   Conductivity یاهروزیالانآ یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دشاب یم  تفایرد  لباق  یبتک  همان  یفرعم  اب  هقبط 4  کالپ 48  مکی -  - ناتسلگ هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف - راولب  برغ -  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

02175976600 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

تلاسر  :: عبنم :: 1401/10/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو رد  تعاس  رب  بعکم  رتم  شدرگ 1/800  تیفرظ  اب  یدیربیه  نک  کنخ  متسیس  ثادحا  هژورپ  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  ، ارجا  ، دیرخ  ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ فرصم  شهاک  رد  ییوج 60 % هفرص  لقادح  اب   28

هکرابم دالوف  تکرش  دودنا  علق  طخ  یاه  لور  روتکادنک  یزاسزاب  ریمعت و  تیلاعف  یراذگاو 
هکرابم دالوف  تکرش  رد  یزاس |  نهآ  دحاو  زور  هب  دیدج و  تنلپ  تولیاپ  هژورپ  یزادنا  هار  تست و  ، بصن ارجا ، دیرخ ، یحارط ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.ms.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

کاینومآ کاینومآ وو   هروا   هروا عمتجم   عمتجم   RW&D.WRW&D.W  یاهدحاو یاهدحاو هبهب   طوبرم   طوبرم   ConductivityConductivity یاهروزیالانآ   یاهروزیالانآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

هار هار وو   تست   تست ،، بصن بصن ارجا ، ، ارجا دیرخ ، ، دیرخ یحارطو ، ، یحارطو  - - نکنک کنخ   کنخ متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن  ، ، ارجا ارجا  ، ، دیرخ دیرخ  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع
-- لور لور روتکادنک   روتکادنک یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت تیلاعف   تیلاعف یراذگادیدج   یراذگادیدج تنلپ   تنلپ تولیاپ   تولیاپ هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا

22
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یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092683000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116641 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  تاصخشم  قبط  یپوکساراپال  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

( یپوکساراپال هاگتسد  کی  دیرخ  ) یکشزپ تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

یم هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  ادبم  زا  الاک  همیب  لقن و  لمح و  - تسا یمازلا  روشک  لخاد  ناوت  دیلوت و  زا  هدافتسا  یرثکادح  نوناق  تیاعر  نیمضت :  تاحیضوت 
دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنیامن  یراذگراب  صقان  کرادم  هک  یناگدننک  تکرش  هب  - ددرگ یراذگراب  ءاضما و  رهم و  تادنتسم  یمامت  امازلا  - دشاب

19:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

-34 کالپ - یتشهب دیهش  هار  راهچ  - یناشاک نابایخ  - هیمورا - یبرغ ناجیابرذآ   ، 5714613148 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ت ک آ ج / / 67 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

agogpc.nisoc.ir :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116833 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روزیالانآ لاتم  هاگتسد  تس  ود  عومجم  رد  ملق  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

روزیالانآ روزیالانآ لاتم   لاتم هاگتسد   هاگتسد تستس   ودود   ناونع : : ناونع 44
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092288000869 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیرتسا  لوه  ناد  ددع  دیرخ 117  عوضوم  اب   0108380130136DT1 هرامش یبایزرا  یاراد  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

قاتا یرافح –  هلول و  دحاو  الاک –  یلخاد  یاهدیرخ  هرادا  نامتخاس 104 - الاک –  عمتجم  مالسا –  ناادف  یوک  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
58

نفلت : 
06134122471

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   ید 1401هرامش  22 هبنشجنپ ، ات  تعاس 15:00  ید 1401   11 هبنشکی ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12:00

petroyada.ir :: عبنم تعاس 12:00عبنم ید 1401   22 هبنشجنپ ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PR-3057 Distilled water دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد الاک  لیوحت  لابق  رد  کپونیس  تکرش  اذل ، .دشاب  یم  رهشمرخ  هب  زاوها  میدق  هداج ی  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس ، رابنا  الاک : لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  هدهع  هب  ار  یتیلوئسم  هنوگچیه  یرگید  رهش  ره  ای  زاوها 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09028281015  اب  یرادا  تاعاس  رد  دیناوت  یم  هدش  مالعا  یاه  هرامش  ندوبن  وگخساپ  تروص  رد  نینجمه   :: سردآ سردآ

02124971278  - 02124971174  - 02124971210  - 02124971147 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیرتسا گنیرتسا لوه   لوه ناد   ناد ددع   ددع   1 171 دیرخ  17 دیرخ ناونع : : ناونع 55

PR-3057 Dis tilled waterPR-3057 Dis tilled water  دیرخ دیرخ 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 174 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

lufc.ir :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاینومآ هروا و  عمتجم  زایندروم   FCS Delta V دنرب یاه  Device یکدی مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دشاب یم  تفایرد  لباق  یبتک  همان  یفرعم  اب  هقبط 4  کالپ 48  مکی   - ناتسلگ هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف - راولب  برغ -  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

02175976600 :: 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  44   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0101310033048DT3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطب الاک 30.000  رادقم  یس -  یس  لکلا 500  یرپسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001092288001054 لایر -  نیمضت 546.775.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد یالاک  دیرخ  تاکرادت  هرادا  یربارت  ینمیا و  یالاک  دیرخ   :: نفلت نفلت
06134123343

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کاینومآ کاینومآ وو   هروا   هروا عمتجم   عمتجم زایندروم   زایندروم   FCS Delta VFCS Delta V دنرب   دنرب یاه   یاه DeviceDevice یکدی   یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یسیس یسیس     500500 لکلا   لکلا یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یالاک  روما  تاکرادت و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامیلس دجسم 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48003-98601 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

طولب لخن و   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگاراشتنا  خیرات  زا  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک یسفنت  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 30/373/560/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/519/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06143223305-06143225877 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.shana.irwww.mis.nisoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092683000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116779 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  تاصخشم  قبط  هیمورا  (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب  یپوکسورترآ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ینف تاصخشم  قبط  هیمورا  (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب  یپوکسورترآ  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

یم هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  ادبم  زا  الاک  همیب  لقن و  لمح و  - تسا یمازلا  روشک  لخاد  ناوت  دیلوت و  زا  هدافتسا  یرثکادح  نوناق  تیاعر  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  امازلا  تادنتسم  هیلک  - دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنیامن  یاذگراب  صقان  کرادم  یناگدننک  تکرش  هب  - دشاب

19:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

-34 کالپ - یتشهب دیهش  هار  راهچ  - یناشاک نابایخ  - هیمورا - یبرغ ناجیابرذآ   ، 5714613148 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یپوکساراپال6116641 هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 2)هصقانم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

لماک لماک یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یپوکسورترآ یپوکسورترآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  6464   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

BEHIR-412-250532 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 17-10-1401 عورش 14-10-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  رتمولف - هاگتسد  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمولف رتمولف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  سالگ  جیگ  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یکناب  همان  تنامض  هدیدرگ و  دقعنم  تسویپ  دادرارق  یتسیاب  هام  یالاب 1  لیوحت  نامز  تروص  رد 

1101092447001242 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیش نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   IGEMA یتراجت مان   Node-IO 30 لدم راخب  گید  تازیهجت  یدنب  بآ  تخت  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 110 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یمیش نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   IGEMA یتراجت مان   IBC-DN80 PN40 لدم راخب  گید  تازیهجت  یدنب  بآ  تخت  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یمیش نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   IGEMA یتراجت مان   IBC DN80 PN4 لدم راخب  گید  تازیهجت  یدنب  بآ  تخت  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 110 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   KLINGER هدنزاس عجرم   TLG یتراجت مان   T لدم  Transparent ییاسانش یریگ و  هزادنا  تازیهجت  حطس  جیگ  الاک :  مان 

سراپ ور  تیک  یسدنهم  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هدیدرگ   هدیدرگ دقعنم   دقعنم تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق یتسیاب   یتسیاب هام   هام   11 یالاب   یالاب لیوحت   لیوحت نامز   نامز تروص   تروص ردرد   .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سالگ   سالگ جیگ   جیگ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا یکناب   یکناب همان   همان تنامض   تنامض

1212
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یهاگشیامزآ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000132 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ دماسآ  رف  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ml 100 ییاوقم هبعج   TNI112 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I نینوپورت تیک  الاک :  مان 

هتسب 34 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   100100 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   TNI 1 12TNI 1 12 دکدک   یبط   یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   II نینوپورت   نینوپورت تیک   تیک ناونع : : ناونع 1313
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخپ زوجم  هباشم  دک  تدوع  دات  مدع  هدنشورف  هب  لاسرا  هنیزه  هزور  هیوست 60 ددع  ماف 200 ایمیک  یماد  لیس  ونان  یرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا یکشزپماد  زا 

1101001609003400 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قافآ یئوراد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم   cc 300 راد یرپسا  یزلف  یطوق  دصرد  زد 0/71 یماد  نیلکیاسارتترلک  الاک :  مان 
یطوق 200 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپماد زا  شخپ  زوجم  هباشم  دک  تدوع  دات  مدع  هدنشورف  هب  لاسرا  هنیزه  هزور  هیوست 60 ددع  ماف 200 ایمیک  یماد  لیس  ونان  یرپسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6115513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153309 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشیامزآ مزاول  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایمیک ایمیک یماد   یماد لیس   لیس ونان   ونان یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع 1414

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1515
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هب هتسباو  راوختشر  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادشابیم تسویپ  مرفو  نامردو  تشادهب  هکبش  رد  لیوخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091458000033 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 29 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوختشر رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9541753145 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  راوختشر -  ناتسرهش  راوختشر ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56222011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56222010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  هباشم )  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  ینومروه  تیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000144 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
شیک زور  بط  نیماینب  هدننک  هضرع  عجرم   DELAWAREBIOTECH هدنزاس عجرم  ینومروه  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ینومروه   FSH تیک الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ  هباشم )  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  ینومروه  تیک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52870302-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITL- 1UITL- 1U  لدم لدم امد   امد رگالاتید   رگالاتید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1616

ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ هباشم )  )  هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ینومروه   ینومروه تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزیاسرد  بلاح  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000886 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   AC5005 دک  F 5 زیاس یژولورا  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   AC5003 دک  F 3 زیاس یژولورا  بلاح  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   AC5304 دک  F 4 زیاس یژولورا  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم یاهزیاسرد   یاهزیاسرد بلاح   بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 1818
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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

6115650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  سکع  تاصخشم و  اب  هباشم  یاه  هنومن  - وش تخت  هکیت  هداس 3  یریگ  هومن  یلدنص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 

1101095549000569 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هار ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MT34 لدم یریگنوخ  یلدنص  الاک :  مان 
بط

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  ات  هدننک  نیمات  اب  هنومن  لاسرا  تدوع و  لمح ,  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دات  دنس و  میظنت  زا  دعب  ههام  کی  یدقن  تخادرپ 

یگنهامه تهج   09366116863

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سامت سامت هرامش   هرامش وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض سکع   سکع وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   هباشم   هباشم یاه   یاه هنومن   هنومن -- وشوش تخت   تخت هکیت   هکیت هداس  33   هداس یریگ   یریگ هومن   هومن یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض

1919
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC لیرتسا یس  یس  نوکلاف 50  هلول  ددع   400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000288 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لیوحت دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC لیرتسا یس  یس  نوکلاف 50  هلول  ددع   400 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  400 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC لیرتسا یس  یس  نوکلاف 50  هلول  ددع   400 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم //QCQC  لیرتسا لیرتسا یسیس   یسیس     5050 نوکلاف   نوکلاف هلول   هلول ددع   ددع   400400 ناونع : : ناونع 2020
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاگدالب  ) ABG هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000427 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هسراپ بط  نابات  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIMEDICAL یتراجت مان   CCA-TS2 لدم یمیشویب  هاگشیامزآ  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( زاگدالب زاگدالب  ) ) ABGABG هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1
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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 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

6115802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  گرب  قبط  میات  لیر  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000998 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   BIOFACT هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 4  هبعج   DQ385-40h لدم  high rox میات لیر  سکیمرتسم   PCR تیک الاک :  مان 
للملا نیب  بط  ناروآون  هدننک  هضرع 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب تسویپ  گرب  قبط  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

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

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط میات   میات لیر   لیر تیک   تیک ناونع : : ناونع 2222
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  نوآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000440 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  بط  یتراجت  مان   OT 20 لدم  Lit 20 تیفرظ یلاتیجید  نوآ  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OT 20OT 20 لدم   لدم   LitLit   2 020 تیفرظ   تیفرظ یلاتیجید   یلاتیجید نوآ   نوآ ناونع : : ناونع 2323
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /BEHGEN یهاگتسد یجارختسا  تیک  تست  ددع   6000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000285 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /BEHGEN یهاگتسد یجارختسا  تیک  تست  ددع   6000 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /BEHGEN یهاگتسد یجارختسا  تیک  تست  ددع   6000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BEHGENBEHGEN  یهاگتسد یهاگتسد یجارختسا   یجارختسا تیک   تیک تست   تست ددع   ددع   60006000 ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب 3000 نوخ  تشک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لافظا 1000 نوخ  تشک 

دشاب یم  هباشم  دک 
1101030292000995 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناشاک بط  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ml 40 لایو یسانش  بورکیم  لاسگرزب  کیزافونوم  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هام  تخادرپ 6 

دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

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

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ددع   ددع 10001000 لافظا   لافظا نوخ   نوخ تشک   تشک   30003000 لاسگرزب   لاسگرزب نوخ   نوخ تشک   تشک ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  / بآ پمپ  کیتاموتا  هاگتسد   4 چنیا / بآ 1  پمپ  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق یگنهامه 07731372139  ههامود /

1101093035000814 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

این رکسع  یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   MAHHAF یتراجت مان   TG200 لدم بآ  پمپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
جیلخ هراتس  تفن  هدننک  هضرع  عجرم   KROHNE یتراجت مان  ینزرلک  طوطخ  پمپ  دربراک   KIBO - MJ - 110815 - R01 لدم کیتاموتا  جنس  نایرج  الاک :  مان 

سراف
ددع 4 دادعت : 

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

یگنهامه ههامود / هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  / بآ پمپ  کیتاموتا  هاگتسد   4 چنیا / بآ 1  پمپ  هاگتسد   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق  07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا جنس   جنس نایرج   نایرج بآبآ   - - پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /IMED زوجم یاراد  GENOVA دیووک صیخشت  تیک  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000294 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /IMED زوجم یاراد  GENOVA دیووک صیخشت  تیک  ددع   3 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  IRC دکاب
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /IMED زوجم یاراد  GENOVA دیووک صیخشت  تیک  ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  IRC دکاب روتکاف 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم //IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد GENOVAGENOVA  دیووک دیووک صیخشت   صیخشت تیک   تیک ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /IMED زوجم یاراد  زاتشیپ  دیووک  صیخشت  تیک  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000295 زاین :  هرامش 

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

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  IRC دکاب
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /IMED زوجم یاراد  زاتشیپ  دیووک  صیخشت  تیک  ددع   10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  IRC دکاب

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم //IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد زاتشیپ   زاتشیپ دیووک   دیووک صیخشت   صیخشت تیک   تیک ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 2828

نیزوئا نیزوئا گنر   گنر امسیک   امسیک گنر   گنر نیالتنا   نیالتنا بسچ   بسچ هدش   هدش رتلیف   رتلیف نیفاراپ   نیفاراپ موتورلکیم   موتورلکیم فرصمرابکی   فرصمرابکی غیت   غیت ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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موتورلکیم فرصمرابکی  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش رتلیف  نیفاراپ 

نیالتنا بسچ 
امسیک گنر 
نیزوئا گنر 

1101030733000462 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط نردم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم  یژولوتاپ  موتورکیم  هاگتسد  دربراک   mm 80 زیاس فرصم  رابکی  هغیت  الاک :  مان 
سیدابآ

ددع 3 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم   g 2500 یکیتسالپ هتسب  یهاگشیامزآ  دربراک  یریگ  بلاق  صوصخم  رمیلپ  یاراد  هدش و  رتلیف  نیفاراپ  الاک :  مان 
سیدابآ بط  نردم  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 50 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

بط نردم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم   ml 125 یرطب یژولوتسیه  یژولوتاپ و  دربراک   OCT تفاب بسچ  الاک :  مان 
سیدابآ

یرطب 2 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 50   25x75 mm زیاس یا  هشیش  سنج  یگنر  هبل  دیرگ  رپوس  یهاگشیامزآ  مال  الاک :  مان 
سیدابآ بط  نردم  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  تسویپ  دادعت  اب  یتساوخرد  تسیل 

دشاب یم  یمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ یریگ  هنومن  نلاب  بویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001063 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دار زیهجت  بآ  نیبم  هدننک  هضرع  عجرم  دار  زیهجت  بآ  نیبم  هدنزاس  عجرم   PM-102 لدم زاگ  تفن و  عیانص  دربراک  یرمیلپ  ریگ  هنومن  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تیش  اتید  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

7052181-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000296 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لیوحت دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   8 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   8 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ یریگ   یریگ هنومن   هنومن نلاب   نلاب بویت   بویت ناونع : : ناونع 3030

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم ملق   ملق   88 ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000297 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لیوحت دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   6 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم ملق   ملق   66 ناونع : : ناونع 3232

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

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

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

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

6116027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092643000017 زاین :  هرامش 

تشددیپس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   SR3 لدم لباترپ  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  دشاب )  یم  هباشم  دک  ناریا   ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891843466 یتسپ :  دک  تشددپس ،  نامردو  تشادهب  هکبش  ینیمخ  ماما  نابایخ  تشددپس  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137214-066  ، 33137212-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138141-033 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 3333

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

6116045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  کرادم 
1101092312000020 زاین :  هرامش 

تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یلایو  ییاوقم 4  هبعج  یمیشویب  هزیلفویل  کیروا  دیسا  تیک  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تساوخرد  قبط  یهاگشیامزا  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یهاگشیامزا   یهاگشیامزا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000 ره  )QC زا ریغ  هب  رادرتلیف 10-100 رلپمس  رس  هتسب   90 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000290 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000 ره  )QC زا ریغ  هب  رادرتلیف 10-100 رلپمس  رس  هتسب   90 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  90 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000 ره  )QC زا ریغ  هب  رادرتلیف 10-100 رلپمس  رس  هتسب   90 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

QCQC  زازا ریغ   ریغ هبهب   1010 -- 100100 رادرتلیف   رادرتلیف رلپمس   رلپمس رسرس   هتسب   هتسب   9090 ناونع : : ناونع 3535
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سوواکدبنگ یرهطم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1201091524000023 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

33551115-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رتناک رتناک لسلس    ) ) یژولوتامه یژولوتامه یلولس   یلولس هدنرامش   هدنرامش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LANTEX دنرب شفنب  یپوکسراپال  چیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LANTEX  ------------------------------ لدنه

1101094953001142 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

SUZHOU LANTEX MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   ELC250 لدم  mm 250 یپوکسوراپال یشرب  یطخ  رلپاتسا  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ددع 3 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

SUZHOU LANTEX MEDICAL هدنزاس عجرم   ELCRA60Y لدم یپوکسوراپال  رلپاتسا   mm 60 شفنب  TRI یشخرچ یشرب  یطخ  جیرتراک  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ددع 100 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد   LANTEX دنرب طقفو  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هب  هجوت 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسراپال یپوکسراپال چیرتراک   چیرتراک ناونع : : ناونع 3737
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیاتن بوتکم  لاسرا  درادناتسا IEC60296 و  قبط  روتامروفسنارت  نغور  درادناتسا  نومزآ  یفارگوتامورک و  شیامزآ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلیلحت شرازگ  شیامزآ و 

1101092544002429 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسرهش  تشادهب  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 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تاحیضوت  قبط  تاصخشمو  دشاب  دم  یآ  یاراد  هدننک  تکرشو  دشاب  یناریا  هاگتسد   . هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092512000075 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
AUTOBIO LABTEC INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   AutoLumo A1000 یتراجت مان   A1000 لدم کیتاموتا  لوف  یمک  سناسنیمول  هاگتسد  الاک :  مان 

نایسراپ نیگن  نایون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یزاسادج هلحرم  یارادو 4 یراذگراب  هدامآ  تووک  یاراد 176 لولحم  یارب  هاگیاج  یاراد 15 تعاسرد  تست  تعرس 180 اب  سناسنیمول  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاسادجرفاباب کیتنگم 

6515737448 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  تشادهب  هچوک  یناقلاط  نابایخ  داهج  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38283050-081  ، 30876470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260530-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتامروفسنارت روتامروفسنارت نغور   نغور درادناتسا   درادناتسا نومزآ   نومزآ وو   یفارگوتامورک   یفارگوتامورک شیامزآ   شیامزآ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3838

کیتاموتا کیتاموتا لوف   لوف یمک   یمک سناسنیمول   سناسنیمول هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 174 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jumdrj5c4gbgv?user=73474&ntc=6116090
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116090?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hpsrgukfms47f?user=73474&ntc=6116101
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116101?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6116235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000062 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دابآ مرخ  شجنس  رلک  هدننک  هضرع  عجرم  دابآ  مرخ  شجنس  رلک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   ph رلک و شجنس  تیک  الاک :  مان 

هتسب 80 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  شجنس  رلک  هدنزاس  عجرم   g 10 یددع هتسب 100   DPD یجنسرلک صرق  فرعم  الاک :  مان 
هتسب 30,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارای زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  دنابیوال  / کیتیلاوکآ یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 500  هتسب  صرق   PH فرعم الاک :  مان 

هتسب 20,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم تقد  اب  ار  یتسویپ  لیاف  افطل.دننک  تکرس  مالعتسا  نیا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  ناگدننک  نیمات  مامتو  دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

phph  وو رلک   رلک شجنس   شجنس تیک   تیک ناونع : : ناونع 4040
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  تنوورکیم .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000171 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  تنوورکیم .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیفاراپ رسنپسید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000428 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مداخ بط  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  مداخ  بط  نایوپ  هدنزاس  عجرم   POOYAN MK 3335 لدم یکشزپ  نیفاراپ  رسنپسید  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ تنوورکیم .  .  تنوورکیم ناونع : : ناونع 4141

نیفاراپ نیفاراپ رسنپسید   رسنپسید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4242
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PCA  ) درد پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003083 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  60 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

ناشنهام ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم تسویپ  قبط  ناشنهام - ناتسرهش  یاه  تشادهب  هناخ  هاگیاپ و  زکارم ،  یارب  نسکاو  لاچخی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091576000030 زاین :  هرامش 

ناشنهام ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هبساحم  دقن  تروصب  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4541913147 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  هر .  ینیمخ  ماما  نادیم  ناشنهام  ناشنهام ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222870-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222532-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PCAPCA  ) ) درد درد پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 4343

نسکاو نسکاو لاچخی   لاچخی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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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

6116329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا داح  زیلاید  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003080 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لافطا داح  زیلاید  رتتک  - 

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

1401/10/25 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

لافطا لافطا داح   داح زیلاید   زیلاید رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 4545
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ 450 دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003088 زاین :  هرامش 

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

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

1401/10/25 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

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوتاربال شزومآ و  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091873000004 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یعونصم نادند  میمرت  تیک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخس هثل  اب  یمیمرت  زتورپ و  ینیرمت  لدم  هارمه  هب  یراوتاربال )  ) یکشزپنادند شزومآ  موتنافده   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914881167 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  اضر -  ماما  راولب  تراهم -  راولب  رجف - ههد  راولب  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36255881-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36250344-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

450450 نوخ   نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 4646

یعونصم یعونصم نادند   نادند میمرت   میمرت تیک   تیک ناونع : : ناونع 4747
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درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زرف امسالپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090899000006 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ههام تخادرپ 3  دمیا -  تبث  - 

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

1401/10/19 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زرف امسالپ  لماک  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ لیرتسا 4  کلات  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000108 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوتالاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ.یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زرف زرف امسالپ   امسالپ تستس   ناونع : : ناونع 4848

یمرگ یمرگ   44 لیرتسا   لیرتسا کلات   کلات ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 4949
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب کپ  یو  لور  -15 دادعت  25CM راخب کپ  یو  لور  -15 دادعت  10CM راخب کپ  یو  لور  -20 دادعت  5CM راخب کپ  یو  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط...وریغو  -15 دادعت  35CM

1101091794000738 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   CHARON TECHNICAL TAPES یتراجت مان  یددع  نتراک 48  راخب  والکوتا  بسچ  راون  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ...وریغ  راخب 5CM و  کپ  یو  لور   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 4 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000429 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND CENTRAL لدم یکشزپ  دربراک  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 CMCM  راخب راخب کپکپ   یویو   لور   لور ناونع : : ناونع 5050

لارتناس لارتناس روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5151
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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

6116364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشم 45 لایدار  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003086 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشم 45 لایدار  جیرتراک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/10/25 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

4545 یکشم   یکشم لایدار   لایدار جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 174 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ul2czlvggctt4?user=73474&ntc=6116364
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116364?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6116368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال زبس 60  رلپتساودنا  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003085 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یپوکساراپال زبس 60  رلپتساودنا  جیرتراک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

1401/10/25 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

یپوکساراپال یپوکساراپال   6060 زبس   زبس رلپتساودنا   رلپتساودنا جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

6116370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال زبس 45  رلپتساودنا  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003084 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یپوکساراپال زبس 45  رلپتساودنا  جیرتراک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

1401/10/25 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

یپوکساراپال یپوکساراپال   4545 زبس   زبس رلپتساودنا   رلپتساودنا جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سرگاز  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون 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

6116372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  حرش  ... EC METER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یراذگراب  ًامتح  روتکاف  شیپ  مهم :

هداز بیقن  09171888738: یضاقتم دحاو  ش 
1101091701001370 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  DALIAN INSTRUMENTS CO.LTD هدنزاس عجرم   DALIAN یتراجت مان   DSY-021B لدم یهاگشیامزآ  دامجنا  هطقن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

زینب نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رابنا برد  هب  روتکاف  الاک و  لاسرا  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ناریا  تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  هناماس و  تالکشم  لیلد  هب  مهم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یمن  دات  ینف  داهنشیپ  دقاف  یاه  خساپ  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  الاک  هرادا 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52155340-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ دامجنا   دامجنا هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

09188840358: یجرف
1101094152000247 زاین :  هرامش 

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

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دراو  هناماس  رد  یلک  تمیق  یراذگ و  تمیق  نآ  ساسا  ربو  هجوت  یتسویپ  تسیل  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

09188840358: یجرف

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   5050 یمومع   یمومع یمیشویب   یمیشویب   HDL-CHDL-C  تیک تیک ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6116381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2/5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / ههام

1201092585000106 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لاسرا روتکاف  شیپ  / ههام  2/5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد  - 
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  / ههام  2/5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ لاسرا 

8164969459 یتسپ :  دک  بابرا ،  هارراهچ  ضیف - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36617062-031  ، 36617065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36617460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنس یجنس ییاونش   ییاونش یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5757

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 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

6116389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   cd یاه رکرام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000961 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نف صیخشت  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج   FDPDL1-01 لدم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  رد   PD-L1 رکرام روموت  ازیالا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

هزوریف نف  صیخشت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هزوریف  نف  صیخشت  هدنزاس  عجرم  هزوریف 
هتسب 40 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  دوش  هعلاطم  امتح  یتسویپ  یاه  لیاف  دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  ( _ یتسویپ لیاف  قبط  )cd یاه رکرام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرورض الاک  تلاصاو  دمیآ  نتشاددسرب  هطوبرم  سانشراک 

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

ناتسیس و ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل نویلیم  ینیمز 20  نزخم  ددع  هربیلاک 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093587000319 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( اه مرف  یراذگراب  لیمکت و  دشاب ( .  یم  اهنآ  لیمکت  تسویپ و  یاه  مرف  یسررب  تامالعتسا  یبایزرا  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9818969481 یتسپ :  دک  نادهاز ،  یزاگ  هاگورین  - دنبروگ هداج  رتمولیک 5  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33411587-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33411584-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روموت روموت ازیالا   ازیالا صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 5858

یرتیل یرتیل نویلیم   نویلیم   2020 ینیمز   ینیمز نزخم   نزخم ددع   ددع هربیلاک  33   هربیلاک ناونع : : ناونع 5959
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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 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

6116422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A1C تیک ددرگ - تسویپ   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یهاگشیامزآ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  140ml

1101090319000434 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   LDL C ELIMINATION یتراجت مان  فرعم  ییاوقم 2  هبعج  لدم 50659070  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   LDL-C تیک الاک :  مان 
ml 60 رادقم نامز  بط 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

عجرم  ELITECH یتراجت مان   ml 0/5 رادقم یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   A1c نیبولگومه ناپ  لرتنک  یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 
نم هدننک  هضرع 

یرطب 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   ELITECH یتراجت مان   ml 0/5 رادقم یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   A1c نیبولگومه الاب  لرتنک  یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 
نم هدننک 

یرطب 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HB A1C ENZYMATIC یتراجت مان   ml 80 فرعم ییاوقم 2  هبعج  لدم 50801010  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیبولگومه  تیک  الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  A1C 140ml تیک ددرگ - تسویپ   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یهاگشیامزآ  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

A1C 140mlA1C 140ml تیک   تیک ددرگ - - ددرگ تسویپ   تسویپ   IRCIRC  دکدک اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

6060
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ راشف  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000430 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDSET هدنزاس عجرم   MEDSET یتراجت مان   Scanlight لدم نوخراشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هسرآ ناهن  زورفا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ راشف   راشف رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6161
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت   * دشاب یم  هباشم  دکناریا  .یتسویپ  تسیل  قبط  11.5f*16cm زیلایدومه رتتاکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

1101000217000288 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 20 لوط  12F رطق یژولوروا  دربراک  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

هناماس رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  یدمحم - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب 

دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو 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 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

6116508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  هروا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000853 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 625 رادقم یکیتسالپ  یرطب  ییاوقم 5  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  هروا  نژورتین  تیک  الاک :  مان 

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

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  دادعت  تهج  روتکاف  لک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 .511 .5 f* 16cmf* 16cm زیلایدومه زیلایدومه رتتاک   رتتاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   هروا   هروا تیک   تیک ناونع : : ناونع 6363
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ECG رتلوه هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000432 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDSET هدنزاس عجرم   MEDSET یتراجت مان   Telesmart لدم بلق  نابرض  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هسرآ ناهن  زورفا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECGECG رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464
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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 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط TUCSEN یناپمک زا  ترونیا  تنسرولف  پوکسورکیم  یرادرب  ملیف  یرادربسکع و  گنیروتینام  متسیس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101091173000062 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رازبا هدننک  هضرع  عجرم   TUCSEN هدنزاس عجرم   TUCSEN یتراجت مان   Michrome20 لدم یژولویب  پوکسورکیم  دربراک  لسکیپاگم  نیبرود 20  الاک :  مان 
بط

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم بصن  لیوحت و  زا  سپ  هام  هجو 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  TUCSEN یناپمک زا  ترونیا  تنسرولف  پوکسورکیم  یرادرب  ملیف  یرادربسکع و  گنیروتینام  متسیس 

الاک دنرب  تاصخشم و  تهج  ییوکسا  رتکد  بانج  نفلت 09155124927 
دوشن هداد  تمیق  یداهنشیپ  هباشم و  یالاک  افطل 

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

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویب یژولویب پوکسورکیم   پوکسورکیم دربراک   دربراک لسکیپاگم   لسکیپاگم   2020 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6565
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ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/15تبون 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

6116605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه / دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  / ههام تخادرپ 4  / زکرم رابنا  رد  لیوحت  / زکرم دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  هاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز ماظن  09132059740/ هدنشورف اب  لمح 

 ... و لودامارت - ) شیشح -  نوداتم -  نیماتفمآ -  اتم  نیماتفمآ -  نیفروم -  ( ) سرگاز بط  نیون  بط -  نانح  کتورتیو -   ) یتست تیک 6  دیرخ 
1201092585000105 زاین :  هرامش 

ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اب لمح  هنیزه  / دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  / ههام تخادرپ 4  / زکرم رابنا  رد  لیوحت  / زکرم دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  هاگشیامزآ  مالقا  - 

هداز ماظن  09132059740/ هدنشورف
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه  / دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  / ههام تخادرپ 4  / زکرم رابنا  رد  لیوحت  / زکرم دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  هاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز ماظن  09132059740/ هدنشورف

8164969459 یتسپ :  دک  بابرا ،  هارراهچ  ضیف - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36617062-031  ، 36617065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36617460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - شیشح شیشح نوداتم -  -  نوداتم نیماتفمآ -  -  نیماتفمآ اتم   اتم نیماتفمآ -  -  نیماتفمآ نیفروم -  -  نیفروم ( ) ( ) سرگاز سرگاز بطبط   نیون   نیون بطبط -  -  نانح   نانح کتورتیو -  -  کتورتیو  ) ) یتست یتست   66 تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو لودامارت - ) - ) لودامارت

6666
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت   * دشاب یم  هباشم  دکناریا  .یتسویپ  تسیل  قبط  هار  هس  cvc7f*20cm رتتاکدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

1101000217000287 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم یزلام  هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم  یددع  تراک 1  رتسیلب   F 4 زیاس سکلفوکا  لدم  فرصمرابکی  ریاو  تکساب 4  یکشزپ  یژولوروا  رتتاک  الاک :  مان 
تاب ناریا  هدننک  هضرع 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  یدمحم - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب 

* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار هسهس   cvc7f*20cmcvc7f*20cm رتتاک رتتاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتوک ورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000433 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  متسیس  شیدنواک  هدنزاس  عجرم  متسیس  شیدنواک  یتراجت  مان   Iconic-IS410S لدم یکشزپ  لباترپ  یرجرسورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

متسیس شیدنواک  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتوک رتوک ورتکلا   ورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یهاگشیامزآ  صخاش  قبط  STARCHHT الاب امد  هتساشن  یمرگولیک  هسیک 25   880 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008169 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرع رافح  نالک  ییایمیش  یدیلوت  عمتجم  هدنزاس  عجرم   kg 25 هیال دنچ  هسیک   Starch HT یبآ راون  الاب  امد  یرافح  هتساشن  هروظنم  دنچ  ردوپ  الاک :  مان 

ایشرع رافح  نالک  ییایمیش  یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هسیک 880 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن ترازو  دات  دروم  ناگدننک  دیلوت  وزج  هک  دریگ  یم  رارق  یسررب  دروم  یناگدننک  تکرش  داهنشیپ  افرص.دشاب  یم  یروف  رایسب  الاک  هب  زاین  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یرازگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  سکف  سامت و  هرامش  هئارا و  تکرش  گریرس  رد  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  افطل  .دنتسه 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Starch HTStarch HT یبآ   یبآ راون   راون الاب   الاب امد   امد یرافح   یرافح هتساشن   هتساشن هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 6969
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101030329000866 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIVOLS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   ml 150 یکشزپ تسورکیم  الاک :  مان 

هبعج 5,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تسورکیم   تسورکیم تاعیام -  -  تاعیام قیرزت   قیرزت مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 7070
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اناچاتام والکوتا  تهج  دادعت 2- کچوک  زیاس  روتکجا  -3 دادعت سنادنک  نایرج  لرتنک  ینزوس  ریش  -2 دادعت  OP3 لنپ روتارپا  تاعطق 

1101090979000482 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اضردمحم اضرمالغ و  هدننک  هضرع  عجرم  شوواک  یتراجت  مان   Lit 190 تیفرظ مویکو  دربراک   B سالک یقفا  لاتیجید  یتیوارگ  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
حالفون

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اناچاتام والکوتا  تهج  دادعت 2- کچوک  زیاس  روتکجا  -3 دادعت سنادنک  نایرج  لرتنک  ینزوس  ریش  -2 دادعت  OP3 لنپ روتارپا  تاعطق 

داژن یدهاز  سدنهم   09173056684

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقفا یقفا لاتیجید   لاتیجید یتیوارگ   یتیوارگ یمومع   یمومع والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7171
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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

6116795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل 1 رطقم با  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001129 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راتسا لاشپسا  تپ  یرطب   Lit 1 رطقم بآ  الاک :  مان 

یرطب 300 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا IMD_IRC زوجمددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  09197086240 هدنشورفاب 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

یرتیل یرتیل 11 رطقم رطقم بابا   ناونع : : ناونع 7272
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میکح نامقل  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، 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 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

6116840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورتون دنرب  طقف  لوناتم  نیلیاز و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092001000005 زاین :  هرامش 

 ( تخت  420  ) میکح نامقل  ینامرد  یشزوما و  یکشزپ    زکرم  هدننک :  رازگرب 
نورتون ییوراد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  نورتون  یتراجت  مان   Lit 2/5 یا هشیش  فرظ  دصرد  صولخ 99/9  یژولوتسیه  عیام  نلیاز  طولخم  الاک :  مان 

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

نورتون ییوراد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  نورتون  یتراجت  مان   Lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 99/9  یهاگشیامزآ  عیام  لوناتم  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  هس  الاک  لیوحت  خیرات  زا  تخادرپ  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  میکح ،  نامقل  ناتسرامیب  صوصخم  نابایخ  نیوزق  نابایخ  نیوزق  نادیم  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1333631151

55411111-021  ، 55406633-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55417547-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورتون نورتون دنرب   دنرب طقف   طقف لوناتم   لوناتم وو   نیلیاز   نیلیاز دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 174 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vtlunzmrebtld?user=73474&ntc=6116840
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116840?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیگنس ینف  هنیاعم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعلاطم  لماک  تروصب  تسویپ  لیاف 

1101006008000072 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراپ نامرآ  ناروآ  شهوژپ  یاهمتسیس  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  کبس  یاهوردوخ  دربراک   AST-44940 لدم زمرت  تست  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیگنس ینف  هنیاعم  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: 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  193193   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( زمرت   زمرت تست   تست هاگتسد   هاگتسد )) نیگنس   نیگنس ینف   ینف هنیاعم   هنیاعم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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نانمس ینامردراک  یزومآ و  هفرح  هاگودرا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تسیل  وراد .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004119000027 زاین :  هرامش 

ینامردراک یزومآ و  هفرح  هاگودرا  هدننک :  رازگرب 
نیئدک نفونیماتسا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg+10 mg 300 زد صرق  نیئدک  نفونیماتسا  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهوراد انمض  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  رد  نادنز  نیا  یتساوخرد  دراوم  الاک و  هدوب و  ناگدننک  نیمات  تمیق  هئارا  یارب  افرص  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یناریا  اموزل  بسانتم و  فرصم  خیرات  یاراد  هدوب و  نامرد  تشادهب و  درادناتسا  یاراد  دیاب 

3534136311 یتسپ :  دک  هنغافا ،  هاگودرا  بنج  هنغافا  هاگودرا  هداج  یماظن  هداج  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33652004-023  ، 33452004-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33653768-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواک دبنگ  ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یفارگونوس  بورپ  هاگتسد  ددع  کی  دادعت  دشابیم  هباشمدک  ابالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092042000007 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ماکرهم هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ESAOTE هدنزاس عجرم  یفارگ  ویدراکوکا  یفارگونوس و  هاگتسد  دربراک   AC2541 لدم  Convex بورپ الاک :  مان 

متسیس وترپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یفارگونوس  بورپ  هاگتسد  ددع  کی  دادعت  دشابیم  هباشمدک  ابالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سوواک ،  دبنگ  ادهش  ناتسرامیب   - یبونج ینیمخ  ماما  نابایخ   - سوواک دبنگ  رهش   - ناتسلگ ناتسا  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4971945179

33346301-017  ، 33338100-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346301-017 :: 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تسیل   تسیل وراد .  .  وراد ناونع : : ناونع 7575

 . . تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یفارگونوس   یفارگونوس بورپ   بورپ هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت دشابیم   دشابیم هباشمدک   هباشمدک ابالاک   ابالاک ناونع : : ناونع 7676

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

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

6115472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000194 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینولیان هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس  یرف  زیاس   LA-002 لدم دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  لمع  قاتا  هالک  راولش و  ناگ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نایژ یاوآ  بط  نامیاس  هدننک  هضرع  عجرم  نایژ  یاوآ  بط  نامیاس  هدنزاس  عجرم   ELAR.VISION یتراجت مان  یتس   1
تس 2,500 دادعت : 

1401/10/18 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

دناب دناب ناپسا   ناپسا سنج   سنج لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ فرصم   فرصم رابکی   رابکی لمع   لمع قاتا   قاتا هالک   هالک وو   راولش   راولش وو   ناگ   ناگ رامیب   رامیب سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخپ زوجم  تدوع  دات  مدع  هدنشور  هب  لاسرا  هنیزه  هزور  هیوست 60 لایو  نایور 1000 یماد  لوکیتپس  نسکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا یکشزپماد  زا 

1101001609003399 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   VETAL هدنزاس عجرم   VET RABIES یتراجت مان   cc 1 لایو زد  کت  یقیرزت  لولحم  یماد  یراه  نسکاو  الاک :  مان 
نایار تعنص  نیدار 
لایو 1,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شخپ زوجم  تدوع  دات  مدع  هدنشور  هب  لاسرا  هنیزه  هزور  هیوست 60 لایو  نایور 1000 یماد  لوکیتپس  نسکاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا یکشزپماد  زا 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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

یکشزپماد یکشزپماد زازا   شخپ   شخپ زوجم   زوجم تدوع   تدوع دات   دات مدع   مدع هدنشور   هدنشور هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هزور   هزور 6060 هیوست   هیوست لایو   لایو 10001000 نایور   نایور یماد   یماد لوکیتپس   لوکیتپس نسکاو   نسکاو ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب 6   200) ددع دادعت 200  زبس  یمویناتیت  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000976 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   103Y.301 لدم  ML زیاس یکشزپ  زبس  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 200 دادعت : 

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

بسچرب ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  (/ یددع هتسب 6   200) ددع دادعت 200  زبس  یمویناتیت  سپیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6115477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهس یس  یس  هکتود 5 گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000185 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 5 تیفرظ یکشزپ  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

KJKJ  یتراجت یتراجت مان   مان   103103Y.301Y.301 لدم   لدم   MLML زیاس   زیاس یکشزپ   یکشزپ زبس   زبس کالومه   کالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 7979

cccc   55 تیفرظ   تیفرظ یکشزپ   یکشزپ قیرزت   قیرزت گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 8080
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000810 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 300  هب  نامیاز  کپ  دادعت 500 + هب  لارنج  کپ  - 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6115484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکا دنرب  لانیاپسا  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000184 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 25  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 1,500 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ تازیهجت  دات  ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ  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

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8181

لسکا لسکا دنرب   دنرب لانیاپسا   لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 8282
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  یتسویپ / لیاف  قبط  رهشمرخ / دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  یژولویدار  کشخ  لاتیجید  ملیف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا 

1101091739000104 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   MEDICAL IMAGING FILMS DRY یتراجت مان  یددع  دحاو 1  رد  دادعت  هتسب   DVE 25x30 لدم یژولویدار  لاتیجید  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  دوش /  تبث  هناماس  ردو  دات  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  هدش /  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب IRC دک یاراد  امتح  دشاب / دیدج  دیلوت  خیرات  / دشاب

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ / / یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رهشمرخ / / رهشمرخ دادرخ   دادرخ موس   موس کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ تهج   تهج یژولویدار   یژولویدار کشخ   کشخ لاتیجید   لاتیجید ملیف   ملیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هدش هدش هدافتسا   هدافتسا

8383
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وهالاد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یتایح 2  میالع  تبث  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  m 3 یرس  zoll کوشورتکلا

هاگتسد هلاناک 4  بلق 12  راون 
1201030589000010 زاین :  هرامش 

وهالاد ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  یلصا و  یالاک  - 

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

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6766113117 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  بنج  البرک -  هار  خ  برغدنرک -  وهالاد ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43724774-083  ، 43724643-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43724643-083 :: 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

هاگتسد هاگتسد   44 هلاناک   هلاناک   1212 بلق   بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد   m 3m 3  یرس یرس   zollzoll کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد   22 یتایح   یتایح میالع   میالع تبث   تبث روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 174 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xewrdb75amgvd?user=73474&ntc=6115493
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115493?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   118/7 تناتسناکاو  UID دک یاراد   imed تیاس رد  هدش  تبث  و   , IRC دک یاراد  لخاد  دیلوت  یبط  مشچ  لخادزنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  ددع  305 دادعت هباشم 

1101091684001259 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دهمرهاب هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   PHYSIOL هدنزاس عجرم   PHYSIOL یتراجت مان   MICROPURE لدم یبط  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا   118/7 تناتسناکاو  UID دک یاراد   imed تیاس رد  هدش  تبث  و   , IRC دک یاراد  لخاد  دیلوت  یبط  مشچ  لخادزنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  ددع  305 دادعت

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا   1 18/7118/7 تناتسناکاو تناتسناکاو   UIDUID  دکدک یاراد   یاراد   imedimed  تیاس تیاس ردرد   هدش   هدش تبث   تبث وو    ,  , IRCIRC  دکدک یاراد   یاراد لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت یبط   یبط مشچ   مشچ لخادزنل   لخادزنل ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ددع   ددع 305305 دادعت دادعت هباشم   هباشم
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یتعیرش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک نیمات  الاک - تفایرد  زا  سپ  ههام  کی  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ -  طیارش  قبط  تساوخرد  یپوکسارپال - یحارج  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  تسویپ  مالقا 

1101093942000193 زاین :  هرامش 
یتعیرش ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   SEA CLEAR SMOKE EVACUATION SYSTEM یتراجت مان  یددع  نتراک 10   SC082500 لدم یپوکسوراپال  رازبا  تس  الاک :  مان 
نامرآ دوبهب  مینست  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . COOPERSURGICAL INC

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالقا  هیلک  نیمات  الاک - تفایرد  زا  سپ  ههام  کی  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ -  طیارش  قبط  تساوخرد  یپوکسارپال - یحارج  رازبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  الاک  تاصخشم  روتکاف و  شیپ   - دشاب یم  یرورض 

7914964157 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  یارسداد  بنج  رصان  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350690-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350691-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسارپال یپوکسارپال یحارج   یحارج رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 8686
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000195 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یلور  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   80x4000 cm زیاس هداس  لدم  دناب  ناپسا  سنج  راد  ژارفرپ  فرصم  راب  کی  یناتسرامیب  هفحلم  الاک :  مان 
دیهش یشزومآ  یهافر و  یشزرو  یگنهرف  یراجتریغ  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم  هیمورا  یمظاک  دیهش  یشزومآ  یهافر و  یشزرو  یگنهرف  یراجتریغ  هسسوم 

لور 3,000 دادعت : 
1401/10/18 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

سوواک دبنگ  ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دازون  یفارگ  ویدراک  وکا  بورپ  هاگتسد  ددع  کی  دادعت  دشابیم  هباشم  دک  اب  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092042000006 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ماکرهم هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ESAOTE هدنزاس عجرم  یفارگ  ویدراکوکا  یفارگونوس و  هاگتسد  دربراک   P1-5 لدم  Phase array بورپ الاک :  مان 

متسیس وترپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دازون  یفارگ  ویدراک  وکا  بورپ  هاگتسد  ددع  کی  دادعت  دشابیم  هباشم  دک  اب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سوواک ،  دبنگ  ادهش  ناتسرامیب   - یبونج ینیمخ  ماما  نابایخ   - سوواک دبنگ  رهش   - ناتسلگ ناتسا  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4971945179

33346301-017  ، 33338100-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346301-017 :: 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

ناپسا ناپسا سنج   سنج راد   راد ژارفرپ   ژارفرپ فرصم   فرصم راب   راب کیکی   یناتسرامیب   یناتسرامیب هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 8787

یفارگ یفارگ ویدراکوکا   ویدراکوکا وو   یفارگونوس   یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   P1 -5P1-5 لدم   لدم   Phase arrayPhase array بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 8888
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها ناتسلگ  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  رلپاد   M5 رلاک لباترپ  یفارگونوس  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  قبط  لمع  قاتا  تهج  یبرس  کینورتکلا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000190 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رزخ ردانب  لحاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SMARTYING LIMITED یتراجت مان   cm 25 میس لوط   PS-7 لدم رلیرت  رنیتناک و  برد  یبرس  پملپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراکدات دروم  دیاب   - دشاب هنیمز  نیا  رد  مزال  طیارش  یاراد  دیاب  هدننک  تکرش  ادهش -  ناتسرامیب  لیوحت  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  ریاس  دریگب - رارق  هطوبرم 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: 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

یشهوژپ یشهوژپ یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم رلپاد   رلپاد   M5M5 رلاک   رلاک لباترپ   لباترپ یفارگونوس   یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

لمع لمع قاتا   قاتا تهج   تهج یبرس   یبرس کینورتکلا   کینورتکلا برد   برد ناونع : : ناونع 9090

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

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

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

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

6115566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع 1000 هتسب ره  )QC 1-10 رادرتلیف هتسب   80 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000284 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
/ دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع 1000 هتسب ره  )QC 1-10 رادرتلیف هتسب   80 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  80 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع 1000 هتسب ره  )QC 1-10 رادرتلیف هتسب   80 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6115567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  یاهدنرب  دات  .ددرگ  همیمض  IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000196 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم   Pardic یتراجت مان   CP-2 لدم  cc 2000 یکشزپ لتاب  تسچ  الاک :  مان 

ددع 100 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

تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم (/(/ یددع یددع 10001000 هتسب هتسب رهره   )) QCQC  11 -- 1010 رادرتلیف   رادرتلیف هتسب   هتسب   8080 ناونع : : ناونع 9191

CP-2CP-2 لدم   لدم   cccc   20002000 یکشزپ   یکشزپ لتاب   لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 9292
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتاب نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001008 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  نیژور  هدننک  هضرع  عجرم  احر  یددع  نتراک 500   RU-6010 لدم یکیتسالپ  لیرتسا  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 8,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  نیژور  هدننک  هضرع  عجرم  احر  یددع  نتراک 500   RU-6000 لدم یکیتسالپ  لیرتسا  ریغ  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 4,000 دادعت : 

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

دشابیم زکرم  رظن  دم  الاب  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لتاب لتاب نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 9393
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتوک ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001009 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WICKIMED SUPPLY COMPANY LIMITED هدنزاس عجرم   WP200-P20S لدم لیرتسا  فرصم  رابکی  رتوک  ملق  الاک :  مان 

نایناریا بط  نایتآ  هدننک 
ددع 3,000 دادعت : 

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

دشابیم زکرم  رظن  دم  الاب  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتوک رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 9494
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0/14 ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000603 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  RONTIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   lt 195/45nj لدم  195x0/14 cm زیاس یطیحم  یبلق و  یتسالپویژنآ  تروپاس  لامرن  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

رهم شپط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   RONTIS هدنزاس
ددع 60 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورفزوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

195195 x0/14 cmx0/14 cm  زیاس زیاس یطیحم   یطیحم وو   یبلق   یبلق یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ تروپاس   تروپاس لامرن   لامرن ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 9595
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدابآداضتعا کاپ  نیسح  رامیب  - کسینیم میمرت  یزاسزاب ACLو  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000080 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدابآداضتعا کاپ  نیسح  رامیب  - کسینیم میمرت  یزاسزاب ACLو  زتورپ  - 

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

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

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدابآداضتعا یدابآداضتعا کاپ   کاپ نیسح   نیسح رامیب   رامیب -- کسینیم کسینیم میمرت   میمرت وو   ACLACL یزاسزاب   یزاسزاب زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 9696
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدابآ ینغ  هیقر  رامیب  - سوگلاو سولاه  حالصا  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000081 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدابآ ینغ  هیقر  رامیب  - سوگلاو سولاه  حالصا  زتورپ  - 

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

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

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیت رگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001010 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکرم  رظن  دم  الاب  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدابآ یدابآ ینغ   ینغ هیقر   هیقر رامیب   رامیب -- سوگلاو سوگلاو سولاه   سولاه حالصا   حالصا زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 9797

یددع یددع   11 لیرتسا   لیرتسا هتسب   هتسب نشکاس   نشکاس   G0FT0000G0FT0000 پیت   پیت رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع دادعت 592 سوینزرف  ردوپ  ددع -  دادعت 500   JMS هاگتسد ردوپ  ددع -  دادعت 480  یدنق  هلک   ) زیلاید هاگتسد  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000575 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
INSPRAMED هدنزاس عجرم   INSPRABAG یتراجت مان  یددع  نتراک 16  یدنب  هتسب  عون   g 650 لدم زیلاید  هاگتسد  میدس  تانبرک  یب  ردوپ  هسیک  الاک :  مان 

راک امنهر  کین  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   COMPANY
نتراک 1,572 دادعت : 

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

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6115590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  یاهدنرب  دات  .ددرگ  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000197 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
B.P.I افش یبط  یتراجت  مان   g 355 یددع هتسب 10   40x50 cm زیاس یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هیال  رادخن 3  کورچ  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 5,000 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

(( ددع ددع 592592 دادعت   دادعت سوینزرف   سوینزرف ردوپ   ردوپ ددع -  -  ددع   500500 دادعت   دادعت   JMSJMS هاگتسد   هاگتسد ردوپ   ردوپ ددع -  -  ددع   480480 دادعت   دادعت یدنق   یدنق هلک   هلک  ) ) زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 9999

یناتسرامیب یناتسرامیب دربراک   دربراک   2 020 خنخن   هیال   هیال رادخن  33   رادخن کورچ   کورچ گنال   گنال نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 100100
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000  )QC R&D FREE 1.5 بویتورکیم هتسب  100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000282 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000  )QC R&D FREE 1.5 بویتورکیم هتسب  100 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000  )QC R&D FREE 1.5 بویتورکیم هتسب  100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم (/(/ یددع یددع   10001000 هتسب   هتسب )) QC R&D FREEQC R&D FREE  1 .51 .5 بویتورکیم   بویتورکیم هتسب   هتسب 100100 ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسناپ زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000623 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نآ رهم  دوبهب  افص  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  هیال  لیرتسا 8  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دمیآ  تاصخشم  هیلک  ابروتکاف  شیپ  هئارا  ههام  هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ییولیک  مین  هتسب  لداعمولیک 500 250 زایندروم

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالوبناب هارمه  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000957 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لاسگرزب  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامسناپ نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 102102

رزیالوبناب رزیالوبناب هارمه   هارمه کسام   کسام ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 174 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nj8vp2jpulbxq?user=73474&ntc=6115594
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115594?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/by6bqytac8juw?user=73474&ntc=6115596
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6115596?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخپ زوجم  هیارا  هباشم  دک  هدنشورف  هب  هنیزه  تدوع  دات  مدع  هزور  هیوست 60 یتسویپ  تساوخرد  قبط  رصن  یماد  یوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یموب ناتسا  یکشزپماد  زا 

1101001609003401 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رصن ییوراد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BEPLEX یتراجت مان  لایو   ml 20 زد یماد  سکلپمک   B نیماتیو الاک :  مان 
ددع 2,800 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپماد زا  شخپ  زوجم  هیارا  هباشم  دک  هدنشورف  هب  هنیزه  تدوع  دات  مدع  هزور  هیوست 60 یتسویپ  تساوخرد  قبط  رصن  یماد  یوراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب ناتسا 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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

BEPLEXBEPLEX  یتراجت یتراجت مان   مان لایو   لایو   mlml   2 020 زدزد   یماد   یماد سکلپمک   سکلپمک   BB نیماتیو   نیماتیو ناونع : : ناونع 104104
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100  بسچ 15*10  ددع و  دادعت 1000  یریصح 10*10  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000574 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نامرد  روآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیاف  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   10x10 cm داعبا یریصح  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   15x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 دادعت   دادعت   1010 ** 1515 بسچ   بسچ وو   ددع   ددع   10001000 دادعت   دادعت   1010 ** 1010 یریصح   یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ / لیاف  قبط  / رهشمرخ دادرخ  موس  یلپ  تهج  یکشزپنادند  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091739000105 زاین :  هرامش 

رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NSK هدنزاس عجرم   X25 دک  cm 10 زیاس یکشزپنادند  مویناتیت  لگنآ  الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دوش یراذگراب  هناماس  ردو  دات  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  دشاب / یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  هدش /  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنج لیوحت  زا  سپ  زور  هجو 10 تخادرپ 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: 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

هب هتسباو  راوختشر  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادشابیم تسویپ  مرفو  نامردو  تشادهب  هکبش  رد  لیوخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091458000032 زاین :  هرامش 

راوختشر ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  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 10 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
راوختشر رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9541753145 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  راوختشر -  ناتسرهش  راوختشر ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56222011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56222010-051 :: 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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ / / یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط // رهشمرخ رهشمرخ دادرخ   دادرخ موس   موس یلپ   یلپ تهج   تهج یکشزپنادند   یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

LCDLCD  رگشیامن رگشیامن یاراد   یاراد نکمرگ   نکمرگ وو   هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هبهب   زهجم   زهجم لاتیجید   لاتیجید امد   امد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  - ردناپسر ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002944 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   STARCH MEDICAL INC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  نتراک  یدنب  هتسب  عون   SAT 5gr لدم ردناپسیر  یکشزپ  کیتاتسومه  ردوپ  الاک :  مان 

هراس تمالس  انیراس  هدننک 
نتراک 200 دادعت : 

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

ددع  200 دشابیم - یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسناپزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000622 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نآ رهم  دوبهب  افص  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  هیال  لیرتسا 8  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دمیآ  تاصخشم  هیلکاب  روتکاف  شیپ  هئارا  ههام  هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمرگ  هتسب 500 لداعم 500 زاگ  ولیک  زاینروم 250

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت -- ردناپسر ردناپسر ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 108108

نامسناپزاگ نامسناپزاگ ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  زبس - تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002943 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 18 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 
هتسب 8,000 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب (HME) لایرتکاب یتنآ  یسفنت  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002942 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمآرس هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لاسگرزب  زیاس  لاریو  یتنآ  لایرتکاب و  یتنآ   HME یسفنت رتلیف  الاک :  مان 

هیاراپ بط 
ددع 10,000 دادعت : 

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

هنیزه ..تسا  هباشمدک  ناریا..تازیهجت  هرادا  تیاسرد  تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوتالاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  دات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا..هدنشورف  هدهعب  لمح 

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش زبس - - زبس تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 1101 10

لاسگرزب لاسگرزب (( HMEHME)) لایرتکاب لایرتکاب یتنآ   یتنآ یسفنت   یسفنت رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

6115646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بیرخت دوخ  اوآ  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000130 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 0/5 تیفرظ  AD بیرخت دوخ  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگیم تروص  هدش  داهنشیپ  دنرب  یفیک  دات  زا  سپ  هدنرب  مالعا.....ددرگ  یرازگراب  روتکاف  شیپ....دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: 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

اراتسآ 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 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6115649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  دشاب  یم  رظن  دم  لخاد  دیلوت  الاک  دشاب .  یم  الاک  یفرعم  تهج  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092311000006 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391976386 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هاگنامرد  - رهشمرخ راولب  یاهتنا  - یرهطم دیهش  نابایخ  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835400-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44836110-013 :: 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

بیرخت بیرخت دوخ   دوخ اوآ   اوآ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 1121 12

رامیب رامیب ایحا   ایحا یبلق   یبلق کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 113113

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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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  یرتیل  ددع 7  یرتیل و 1000  سکاب 5  یتفس  ددع  دیرخ 1000  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000139 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT03 لدم  Lit 7 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دوش / یم  ماجنا  ههام ) لقادح 5   ) یدقنریغ تخادرپ 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   یرتیل   یرتیل ددع  77   ددع   10001000 وو   یرتیل   یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ددع   ددع   10001000 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1141 14
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال 40*50 زاگنل 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003071 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هیال 40*50 زاگنل 4  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  5,000 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج جرال 2000  زیاس  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000572 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط ناسرهم  هدننک  هضرع  عجرم   CRANBERRY SDN.BHD یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 300  هتسب   L زیاس  cerise ردوپ نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

سراپ
هتسب 2,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 ** 4040 هیال   هیال   44 زاگنل   زاگنل ناونع : : ناونع 115115

تفج تفج   20002000 جرال   جرال زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 1161 16
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادکره 50 2و3و4و5 زیاس یتراگوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000953 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هناثم  هیلخت  سکتال  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 5050 مادکره   مادکره 55 وو وو44 وو33 22 زیاس زیاس یتراگوف   یتراگوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 1171 17
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6115720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیاسآ 09105128001خ  یتسویپ لیاف  قبط  مرس  تسو  گنرس   - یتروصو یبآ  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003389 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یبآ  گنر  زیاس 22  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

رازفا ابص  بیبط 
ددع 6,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 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

مرس مرس تسو   تسو گنرس   گنرس  - - یتروصو یتروصو یبآ   یبآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 118118
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / ییاتراهچ پیرتسا 0.1  هتسب  50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000281 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رابنا رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / ییاتراهچ پیرتسا 0.1  هتسب  50 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / ییاتراهچ پیرتسا 0.1  هتسب  50 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتراهچ ییاتراهچ   0 .10 .1 پیرتسا   پیرتسا هتسب   هتسب 5050 ناونع : : ناونع 1191 19
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ ییات هتسب 8   ) رسناگ ای   NEST 0.1 پیرتسا هتسب   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000283 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ ییات هتسب 8   ) رسناگ ای   NEST 0.1 پیرتسا هتسب   100 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ ییات هتسب 8   ) رسناگ ای   NEST 0.1 پیرتسا هتسب   100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب - یناریا  الاک  دشاب - یم  یتسویپ  الاک  تسیل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000433 زاین :  هرامش 

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

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسناگ رسناگ ایای     NESTNEST   0 .10 .1 پیرتسا   پیرتسا هتسب   هتسب   100100 ناونع : : ناونع 120120

یدپوترا یدپوترا یحارج   یحارج رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوشورتکلا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000426 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شرتسگ ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   ZOLL MEDICAL CORPORATION یتراجت مان   R series لدم یکشزپ  لباترپ  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

تراجت
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

دشابیم

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوشورتکلا کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 122122
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیتود یس  یس  گنرس 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000959 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط قیرزت  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک   cc 5 مجح فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 50,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکیتود هکیتود یسیس   یسیس   55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 123123
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC زا ریغ  هب  ( یددع هتسب 1000 ) R&D FREE 2 بویتورکیم هتسب   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000287 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC زا ریغ  هب  ( یددع هتسب 1000 ) R&D FREE 2 بویتورکیم هتسب   100 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC زا ریغ  هب  ( یددع هتسب 1000 ) R&D FREE 2 بویتورکیم هتسب   100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم //QCQC  زازا ریغ   ریغ هبهب   (( یددع یددع 10001000 هتسب   هتسب ) ) R&D FREER&D FREE  22 بویتورکیم   بویتورکیم هتسب   هتسب   100100 ناونع : : ناونع 124124
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000 ره  )QC یلومعم بویتورکیم 2  هتسب   60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000289 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000 ره  )QC یلومعم بویتورکیم 2  هتسب   60 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  60 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000 ره  )QC یلومعم بویتورکیم 2  هتسب   60 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم (/(/ یددع یددع 10001000 هتسب   هتسب رهره   )) QCQC  یلومعم یلومعم   22 بویتورکیم   بویتورکیم هتسب   هتسب   6060 ناونع : : ناونع 125125
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن - نتراک رد  لیوحت  - هباشم دک  ناریا  تفج - رازه  دادعت 100 هب   - یددع یدنب 100  هتسب  مرگ - ینولیان 25  شفک  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صخشم روتکاف  شیپ  رد  هیوست 

1101030577000451 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

مان دقاف  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   AB-99-02110 لدم زیاس  یرف  دناب  ناپسا  هچراپ  سنج   g 25 ژامرگ رادشک  فرصم  رابکی  یکشزپ  شفک  رواک  الاک :  مان 
کادآ تمالس  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل دوش  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوست هیوست هوحن   هوحن -- نتراک نتراک ردرد   لیوحت   لیوحت -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تفج - - تفج رازه   رازه 100100 دادعت   دادعت هبهب    - - یددع یددع   100100 یدنب   یدنب هتسب   هتسب مرگ - - مرگ   2525 ینولیان   ینولیان شفک   شفک رواک   رواک ناونع : : ناونع
صخشم صخشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد  
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نکسدرب 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 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

6115809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  ددع   40 دادعت هب  meded دنرب یرتیل  4/5 ریرک نسکاو  هظفحم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسدرب

1101091819000062 زاین :  هرامش 
نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

زیهجت هدنزاس  عجرم  ناروآ  نف  بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ریرک  نسکاو  یتراجت  مان   Lit 1/6 تیفرظ  VC1.6 لدم ینلیتا  یلپ  نسکاو  لمح  فیک  الاک :  مان 
ناروآ نف  بط 

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

نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج نکسدرب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  ددع   40 دادعت هب  meded دنرب یرتیل  4/5 ریرک نسکاو  هظفحم  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یهدژورک  سدنهم  09367976936 سامت هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: 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

ناتسرهش ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش تهج   تهج ددع   ددع   4040 دادعت دادعت هبهب   mededmeded دنرب دنرب یرتیل   یرتیل 4/54/5 ریرک ریرک نسکاو   نسکاو هظفحم   هظفحم دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
نکسدرب نکسدرب
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC زا ریغ  هب  ( یددع هتسب 1000 ) 1000-100 رادرتلیف رلپمسرس  هتسب   80 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد 

1201092411000286 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC زا ریغ  هب  ( یددع هتسب 1000 ) 1000-100 رادرتلیف رلپمسرس  هتسب   80 - 
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  80 دادعت : 

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

تسویپ کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC زا ریغ  هب  ( یددع هتسب 1000 ) 1000-100 رادرتلیف رلپمسرس  هتسب   80 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد افطل   افطل تشادهب / / تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم //QCQC  زازا ریغ   ریغ هبهب   (( یددع یددع 10001000 هتسب   هتسب ) ) 10001000 -- 100100 رادرتلیف رادرتلیف رلپمسرس   رلپمسرس هتسب   هتسب   8080 ناونع : : ناونع
// دامرف دامرف همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  یمشچ  روتکارتر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000439 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایداه بط  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایداه  بط  ناسیآ  هدنزاس  عجرم   eyesun Iris لدم یمشچ  یحارج  روتکارتر  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس موس راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب یمشچ   یمشچ روتکارتر   روتکارتر ناونع : : ناونع 129129

هیخب هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 130130
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روتکاف شیپ.دینک  تقد  یتسویپ  تسیل  هب.دشابیم  یرورضدمیآ  نتشاد   . هباشمدک ناریا   . یتسویپ تسیل  قبط  هیخب  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09143172900ش ت .دوش همیمض 
1101091860000246 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PDO3-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 216 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PDO2-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 1,800 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PDO2 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 216 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA4-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 3,600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA2-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 3,600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 1,800 دادعت : 

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

همیمض روتکاف  شیپ.دینک  تقد  یتسویپ  تسیل  هب.دشابیم  یرورضدمیآ  نتشاد   . هباشمدک ناریا   . یتسویپ تسیل  قبط  هیخب  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09143172900ش ت .دوش

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000344 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب عیام  نژیسکا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ولیک  8,000 دادعت : 

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

دوش ماجنا  هیردیح  تبرترد  رابرپو  راب  یلاخ  لوکیساب  - ناتسرامیب برد  لیوحت  - یناتسرامیب عیام  نژیسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hme لایرتکاب یتنا  تلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001011 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   MN136 لدم یشوهیب  دربراک   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکرم  رظن  دم  الاب  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 131131

hmehme لایرتکاب   لایرتکاب یتنا   یتنا تلیف   تلیف ناونع : : ناونع 132132
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جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   . تسیمازلا دم  یا  نتشادو  یلخاد  دیلوت  عافترا .  میظنت  تیلباقاب  یکیناکم  نکش  کتدراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091017000074 زاین :  هرامش 

جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
راوایپ یت 1  لدم 8000  یکشزپ  راکنارب  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زلادعب هدنرب  ندش  صخشم.تسیمازلا  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و10 لاس  لقادح 1 نتشاد  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یسدنهم  ینف  هتیمک  رظن 

3153848161 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  یوربور  ادهش  نادیم  هب  هدیسرن  یتشهبدیهش  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241158-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242954-026 :: 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

یکیناکم یکیناکم نکش   نکش کتدراکنارب   کتدراکنارب ناونع : : ناونع 133133
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هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یس یس  یس و 5  یس  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094066000047 زاین :  هرامش 

هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 35,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 35,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715974677 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444591-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449300-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یس یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094066000048 زاین :  هرامش 

هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 10 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715974677 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444591-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449300-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     55 وو   یسیس   یسیس     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 134134

یسیس یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 135135
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خن دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000554 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  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 : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09023995565

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: 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

خنخن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- اپوس  ) یاه کرام  .ددع  یسوط 4800  گنیدف  یجنا  .ددع 3- یبآ 4800  گنیدف  یجنا  .ددع 2- زبس 9600  گنیدف  یجنا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیرو - بطدمآرس

1101030092000940 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 
ددع 19,200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- اپوس اپوس  ) ) یاه یاه کرام   کرام .ددع   .ددع   48004800 یسوط   یسوط گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- .ددع  33 .ددع   48004800 یبآ   یبآ گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- 22 .ددع   .ددع   96009600 زبس   زبس گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- 11 ناونع : : ناونع
(( دیرو دیرو -- بطدمآرس بطدمآرس
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ناجنز جع  رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

procom 2vacum لدم mils کرام مویکو  هاگتسد  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090564000112 زاین :  هرامش 

ناجنز جع   رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا  صیصخت  تروص  ردو  ههام  هس  یلا  ود  تخادرپ  تلهم  ناجنز -  رصعیلو  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولا  رد  یموب  یاهتکرش  تسیمازلا  هدوسفا  شزرا  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم  یرادباسح  هدهعب  تخادرپ  دهعت  تسارکذب  مزال 

4515777978 یتسپ :  دک  جع ، )  رصعیلو (  ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770753-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770753-024 :: 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

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  یا 100 هخاش  یپوکسلت 4  یفقس  مرس  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000736 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  داگراساپ  زیهجت  نیذآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لیتسا  سلنتسا  سنج   CA1011 لدم عافترا  میظنت  لباق  هخاش  مرس 4  هیاپ  الاک :  مان 

داگراساپ زیهجت  نیذآ 
ددع 100 دادعت : 

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

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  یا 100 هخاش  یپوکسلت 4  یفقس  مرس  هیاپ   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 4  یدقن  ریغ  دیرخ 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

procom 2vacumprocom 2vacum  لدم لدم milsmils کرام   کرام مویکو   مویکو هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 138138

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع 100100 یایا   هخاش   هخاش   44 یپوکسلت   یپوکسلت یفقس   یفقس مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 139139
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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

6115950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال هداس 16  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003074 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هیال هداس 16  زاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  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

هیال هیال   1616 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 140140
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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

6115952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003072 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لایزگا   لایزگا یلپ   یلپ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 141141
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /MAXWELL لیرتسا یلیم  روتساپ 3  تپیپ  ددع  رازه  تسیود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000292 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /MAXWELL لیرتسا یلیم  روتساپ 3  تپیپ  ددع  رازه  تسیود  - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  200,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /MAXWELL لیرتسا یلیم  روتساپ 3  تپیپ  ددع  رازه  تسیود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم //MAXWELLMAXWELL لیرتسا   لیرتسا یلیم   یلیم روتساپ  33   روتساپ تپیپ   تپیپ ددع   ددع رازه   رازه تسیود   تسیود ناونع : : ناونع 142142
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000  )MAXWELL 100-1000 یلومعم رلپمسرس  هتسب   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000293 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000  )MAXWELL 100-1000 یلومعم رلپمسرس  هتسب   100 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ یددع هتسب 1000  )MAXWELL 100-1000 یلومعم رلپمسرس  هتسب   100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینوفع  دض  یاه  لولحم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000119 زاین :  هرامش 

درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DECONEX PA/PA 20 یتراجت مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  دربراک  الاب  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه.تسا  ههام  لقادح 3  تخادرپ.تسویپ  تسیل  قبط  ینوفع  دض  یاه  لولحم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: 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

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم (/(/ یددع یددع   10001000 هتسب   هتسب )) MAXWELLMAXWELL   100100 -- 10001000 یلومعم   یلومعم رلپمسرس   رلپمسرس هتسب   هتسب   100100 ناونع : : ناونع 143143

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ینوفع   ینوفع دضدض   یاه   یاه لولحم   لولحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

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

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

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

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

6115968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003075 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/25 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

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 145145
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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

6115969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مسیرونا  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003073 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  مسیرونا  سپیلک  - 

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مسیرونا   مسیرونا سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 146146
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6115975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  سکیدم  مرس  تس   12000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000784 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
مق هنادگنر  یئایمیش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سکیدم  یتراجت  مان  یددع  نتراک 400  یدنب  هتسب  عون  دک 4063000  تاعیام  قیرزت  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هممیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  وراد  اذغ و  تنواعم  اب  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعیام تاعیام قیرزت   قیرزت مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 147147
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6115976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC R&D FREE( یددع هتسب 1000 ره  بویتورکیم 0.5( هتسب   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000291 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC R&D FREE( یددع هتسب 1000 ره  بویتورکیم 0.5( هتسب   100 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC R&D FREE( یددع هتسب 1000 ره  بویتورکیم 0.5( هتسب   100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم //QC R&D FREEQC R&D FREE(( یددع یددع 10001000 هتسب   هتسب رهره   )) 0 .50 .5 بویتورکیم   بویتورکیم هتسب   هتسب   100100 ناونع : : ناونع 148148

هیخب هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 149149
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روتکاف شیپ.دینک  تقد  یتسویپ  تسیل  هب.دشابیم  یرورضدمیآ  نتشاد   . هباشمدک ناریا   . یتسویپ تسیل  قبط  هیخب  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09143172900ش ت .دوش همیمض 
1101091860000247 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 1,800 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA2-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 3,600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA4-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 3,600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PDO2 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 216 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PDO2-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 1,800 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PDO3-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 216 دادعت : 

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

همیمض روتکاف  شیپ.دینک  تقد  یتسویپ  تسیل  هب.دشابیم  یرورضدمیآ  نتشاد   . هباشمدک ناریا   . یتسویپ تسیل  قبط  هیخب  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09143172900ش ت .دوش

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یوخ ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6115996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیم یس  یس  گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000337000135 زاین :  هرامش 

یوخ ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 15000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5819733334 یتسپ :  دک  یوخ ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  ناوناب  کراپ  بنج  نمهب  راولب 22  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223499-044  ، 36229767-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224242-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000764 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  رازبا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

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

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: 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

انیم انیم یسیس   یسیس     55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 150150

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 151151

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

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

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

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

6116010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

14 زیاس لاسگرزب  هشارت  هلول  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002945 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم   SHANYOU هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 400  زیاس 6 و 10 و 14  یزیاس  دیفس 3  هشارت  هلول  دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..تسا هباشمدک  ناریا..تازیهجت  هرادا  تیاسرد  تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمددع  1000 دادعت

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6116011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکپوت هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003077 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکپوت هبنپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  500 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

1414 زیاس زیاس لاسگرزب   لاسگرزب هشارت   هشارت هلول   هلول دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 152152

یکپوت یکپوت هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 153153

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  یعطق  مازلا  تسویپ (  تاعالطا  قبط  فلتخم  نامدنار  داعبا و  رد  ناسراوه  یا  هسیک  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدنشورف

1101094897003120 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نارای تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 595 عافترا  595x900 mm داعبا دصرد  نامدنار 95 هسیک  اب 8  یا  هسیک  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارای تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 595 عافترا  400x300 mm داعبا دصرد  نامدنار 85 هسیک  اب 4  یا  هسیک  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارای تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 595 عافترا  595x300 mm داعبا دصرد  نامدنار 85 هسیک  اب 10  یا  هسیک  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارای تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 600 عافترا  295x600 mm داعبا دصرد  نامدنار 85 هسیک  اب 3  یا  هسیک  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارای تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 600 عافترا  400x600 mm داعبا دصرد  نامدنار 85 هسیک  اب 4  یا  هسیک  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 160 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارای تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 595 عافترا  595x900 mm داعبا دصرد  نامدنار 95 هسیک  اب 6  یا  هسیک  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسکی یط  الاک  لیوحت  مالقا /  تاعالطا  قیقد  جرد  روتکاف و  شیپ  قاصلا  هب  مازلا  دنیامن /  یراذگ  تمیق  زربلا  نارهت و  ناتسا  ناگدنشورف  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشیامزا اب  تکرش  یالاک  هنومن  لاسرا  هناخراک و  زا  یعطق  ددزاب  هلحرم / ره  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هیوست  هلحرم / راهچ  رد 

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

ناسراوه ناسراوه یایا   هسیک   هسیک رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 154154
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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

6116015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیه لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003078 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیه لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/11/25 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

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت نولیان -  رد  هدش  یدنب  هتسب  ژارفرپ  یاراد  مرگ - هچراپ 20  زامرگ   / یرتم لور 20  ضرع 60 - دیفس /  گنر  یلور :  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نتراک رد 

1101030577000452 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

دنب هقالع  حبص  هدیپس  هدننک  هضرع  عجرم   VIRTEKS یتراجت مان   m 2 یلور هتسب   cm 60 زیاس فرصم  رابکی  هتفابن  جوسنم  هفحلم  الاک :  مان 
لور 4,000 دادعت : 

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

دشابیم لوبق  دروم  هامکی  فرظ  الاک  لیوحت  دشابیم - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیه پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 155155

دیفس دیفس گنر   گنر یلور :  :  یلور هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 156156
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نادمه ناتسرهش  تشادهب  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 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

6116023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  ار  مزال  یاهدات  دیاب  هک  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  بردات  لاسرا  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب لیذ  تاحیضوت  قبط  هاگتسد  تاصخشم 

1101092512000076 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیرولم یتراجت  مان  نیرولم  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   3000TGL-T لدم یلدنص  هارمه  هب  یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یناریا  . دشاب هتشاد  ار  ندش  والک  وتاو  یزاس  ادج  تیلباق  تیال  یاه  هتسد   . دشاب هدشن  هدافتسا  کیتامونپ  ریش  زا  ناونع  چیه  هب  هاگتسد  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب دم  یآ  یارادو 

6515737448 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  تشادهب  هچوک  یناقلاط  نابایخ  داهج  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38283050-081  ، 30876470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260530-081 :: 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

30003000 TGL-TTGL-T لدم   لدم یلدنص   یلدنص هارمه   هارمه هبهب   یکشزپنادند   یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم یمازلا  یتسویپ  مرف  لیمکت  ) تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدننک تکرش  مالعتسا  فذح  اب  یواسم  لیمکت  مدع 

1101091162000117 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   ARIA لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  ههام  تخادرپ 2  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشاب  الاک  تلاصا  هسانش  یاراد  تسیابیمالاک  .دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دریذپ  یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف لیمکت   لیمکت )) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
(( هدننک هدننک تکرش   تکرش مالعتسا   مالعتسا فذح   فذح اباب   یواسم   یواسم لیمکت   لیمکت مدع   مدع

158158
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسورکیم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000555 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 100   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

هتسب 20,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09023995565

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: 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

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 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

6116029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  یاهدنرب  دات.ددرگ  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000198 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم   Pardic یتراجت مان   CP-2 لدم  cc 2000 یکشزپ لتاب  تسچ  الاک :  مان 

ددع 100 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

mlml   100100 تیفرظ   تیفرظ یکشزپ   یکشزپ تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 159159

CP-2CP-2 لدم   لدم   cccc   20002000 یکشزپ   یکشزپ لتاب   لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 9 تخادرپاب یددع ) 100) هتس جرالزیاسو 3000 یددع ) 100) هتسب مویدمزیاس 2000 لینو  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000965 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قافآ نامرد  یتآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   FINE.DR GLOVE WONDERFUL یتراجت مان  یددع  نتراک 100   S-L زیاس لینو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 5,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 9  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6116034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003076 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

ههام ههام 99 تخادرپاب تخادرپاب یددع ) ) یددع 100100 )) هتس هتس 30003000 جرالزیاسو   جرالزیاسو یددع ) ) یددع 100100 )) هتسب هتسب 20002000 مویدمزیاس   مویدمزیاس لینو   لینو شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 16 116 1

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 162162

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن افطل  دشابیم - هباشم  دک  ناریا  نتراک - رد  لیوحت  یددع - یدنب 10  هتسب  مرگ  دناب 30  ناپسا   - فرصمرابکی یتشلابور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست 
1101030577000450 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
زار رهش  بط  هسیفن  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب  یتشلابور  هداس و  هفحلم  رادشک و  هفحلم  لماش  فرصمرابکی  تس  الاک :  مان 

تس 20,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم لوبق  دروم  هام  کی  فرظ  هلحرم  ود  یط  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیف یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000489 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   cm 18 لوط  cm 4/8 ضرع دیفس  گنر  رس  سکیف  یجرس  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

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

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس باسح  هیوست  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشمالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یراذگراب  هناماسرد   irc دک اب  روتکاف  شیپ  افطل  ) تسا ههام 

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

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

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناب دناب ناپسا   ناپسا  - - فرصمرابکی فرصمرابکی یتشلابور   یتشلابور ناونع : : ناونع 163163

سکیف سکیف یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 164164

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

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

زا 174 ھحفص 124 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/by7pmesf29m6a?user=73474&ntc=6116035
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116035?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/srrymgtfdkbz4?user=73474&ntc=6116037
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116037?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریصح بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000490 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا دناب  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  ادناپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 156  هبعج   cmx10 m 10 یریصح تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس باسح  هیوست  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشمالاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یراذگراب  هناماسرد   irc دکاب روتکاف  شیپ  افطل  ) تسا ههام 

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

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

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم تسویپ  یاهسکع  قباطم  ژالوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000171 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یولع داوجدیس  هدننک  هضرع  عجرم   HUMAN TORSO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 983  ینلیپورپ  یلپ  سنج  ناسنا  ندب  ژالوم  شزومآ  تکام  الاک :  مان 

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

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم تسویپ  یاهسکع  قباطم  ژالوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: 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

یریصح یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 165165

ههامود ههامود تخادرپ   تخادرپ -- دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدعهب   هدعهب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ددرگ -  -  ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ یاهسکع   یاهسکع قباطم   قباطم ژالوم   ژالوم ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیال لپمس  گنلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000913 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   Nomoline108210 لدم یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 200 دادعت : 

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

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیال نیال لپمس   لپمس گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 167167
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   40 دادعت نربمم 20*40   - 30 دادعت نربمم 30*20  دادعت 20- نربمم 10*15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000735 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاس دننامه  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 51834   20x40 mm زیاس  CenoMembrane یناسنا اشنم  یکشزپنادند  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاس دننامه  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 42813   20x30 mm زیاس  CenoMembrane یناسنا اشنم  یکشزپنادند  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تفاب زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 36111   10x15 mm زیاس  CenoMembrane یناسنا اشنم  یکشزپنادند  یششوپ  تفارگ  الاک :  مان 

CENOMEMBRANE یتراجت مان  شیک  تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک 
ددع 20 دادعت : 

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

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ...وریغ  دادعت 20و  نربمم 10*15  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  الاک  ملق  هعلاطم و 3  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 3 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CenoMembraneCenoMembrane یناسنا   یناسنا اشنم   اشنم یکشزپنادند   یکشزپنادند یناوختسا   یناوختسا تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 168168
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 500  یتناس  کیتسالاژادناب 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000939 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
B.P.I افش یبط  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   10x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  ژادناب  مکراشف  لور  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6116053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژادناب ژادناب مکراشف   مکراشف لور   لور یدنب   یدنب مخز   مخز یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 169169

سکتال سکتال ردوپ   ردوپ نودب   نودب لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 170170
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هتسب largeو هتسب smallو 80 هتسب mediumو 130 ردوپ 340 نودب  سکتال  شکتسد  یتساوخرد  یالاک  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب یکشزپنادند 400 همقل  زاگ 

1101090878000085 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نیفلد هدننک  هضرع  عجرم   LARA یتراجت مان  یددع  هبعج 100   S زیاس سکتال  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 130 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هداز یتشدهد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 100   medium زیاس سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 340 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نیفلد هدننک  هضرع  عجرم   LARA یتراجت مان  یددع  هبعج 100   L زیاس سکتال  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 80 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نایرآ یبط  زاگ  دناب و  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یزار  نایرآ  یتراجت  مان   g 500 ییاوقم هبعج   5x5 cm زیاس یکشزپنادند  لیرتسا  ریغ  زاگ  الاک :  مان 

یزار
هبعج 400 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یراک  هام  روتکاف 3 الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دهشم و  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  رابنا  برد  ناگیار  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: 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
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یلامش ناسارخ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  یتسویپ  تسیل  قبط  مالقا  رظندم  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  درونجب  یزکرم  نادنز  برد  ات  لمح  هنیزه  - 2

1101003983000082 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ساملا هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEVE MED هدنزاس عجرم   instrment لدم  Sinus Lift Elevator Mazor 2 یکشزپنادند روتاولا  الاک :  مان 
نایناریا بط 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یتسویپ  تسیل  قبط  مالقا  رظندم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 2
دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  - 3

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدوزفا  شزرا  هگرب  نتشاد  تروص  رد  - 4

9414943813 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  بنج  هار  سیلپ  یوربور  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740214-058  ، 32740134-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32740132-058 :: 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

Sinus Lift Elevator Mazor 2S inus  Lift Elevator Mazor 2 یکشزپنادند   یکشزپنادند روتاولا   روتاولا ناونع : : ناونع 171171
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راوک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6116055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  یط  یکشزپنادند  یفرصم  مزاول  دنمزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 09173154532  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

1101092778000035 زاین :  هرامش 
راوک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   Septodont یتراجت مان  یددع  رتسیلب 50  ییاوقم 5  هبعج  یکشزپنادند  دربراک   plain دصرد Scandonest 3 یسح یب  لوپراک  الاک :  مان 
کت اناداپآ 

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

راوک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  یط  یکشزپنادند  یفرصم  مزاول  دنمزاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 09173154532  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

7346183837 یتسپ :  دک  راوک ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نیمات  نابایخ  راوک  راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37822600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37824506-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند دربراک   دربراک   plainplain دصرد   دصرد Scandonest 3Scandonest 3 یسح   یسح یبیب   لوپراک   لوپراک ناونع : : ناونع 172172
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یلزنا ردنب  یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهج  زکرم  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  یتسویپ  تایئزج  یراذگراب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093990000071 زاین :  هرامش 

یلزنا ردنب  یتشهبرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  دار  هدننک  هضرع  عجرم  ناهج  شقن  بط  دار  هدنزاس  عجرم   46x73x100 cm زیاس  ABS سنج  PTR46 لدم سناژروا  یلارت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت  ههام و  هیوست.دشاب 3 شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  دمیآ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهج  زکرم  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  یتسویپ  تایئزج  یراذگراب 

4319893151 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هب  یلزناردنب  هداج  یرتمولیک  یلزنا 5  ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44505217-013  ، 44502004-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44505212-013 :: 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

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000556 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
گیرردنب یدمحا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   LAKME یتراجت مان   ml 8 یا هشیش  فرظ  کشخ  یاهوم  هدننک  یزاسزاب  مرس  تس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09023995565

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: 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

سناژروا سناژروا یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 173173

مرس مرس تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000553 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   ml 1 مجح یکشزپ  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09132424062

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: 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

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 175175
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ناهفصا ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 100 رچلیو هچکشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ضیوعت یتناراگ  تنامض و  یاراد   ، یلاع تیفیک 

1101003411000124 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماگمه ناوت  یتراجت  مان   Raha لدم رچلیو  هچکشت  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  تخادرپ 

تسا یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  افرص 

8166637316 یتسپ :  دک  مود ، ) اناداپآ  دادرخ (  یادتبا خ 15  اناداپآ  هار  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410355-031  ، 36411391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36412656-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 100100 رچلیو رچلیو هچکشت   هچکشت ناونع : : ناونع 176176
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هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یس یس  نیلوسنا و 50  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094066000049 زاین :  هرامش 

هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 50 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

گنرس دزی  یددع  نتراک 1000   cc 1 نیلوسنا فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 30,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715974677 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444591-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449300-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     5050 وو   نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 177177
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یراتسرپ  شرازگ  گرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001025 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یراتسرپ  شرازگ  گرب  - 

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

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

یرفعج 09177318990و یاقا  ینف  سانشراک  ههام  ود  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745 یدهم  دیرخ  سانشراک 

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراتسرپ یراتسرپ شرازگ   شرازگ گرب   گرب ناونع : : ناونع 178178
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ 2/8 روتکژنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000763 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمشچ 2/8 روتکژنا  - 

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

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: 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

2/82/8 یمشچ   یمشچ روتکژنا   روتکژنا ناونع : : ناونع 179179
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  لیاف  یلدنص و  خرچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدننک 

1101095112000834 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

عجرم  LUFADA Co یتراجت مان   QA-1C لدم رچلیو  بقع  ولج و  خرچ  هخاشود و  یلدنص و  ریات  زمرت و  نیپ و  شوب  بقع و  خرچ  طسو  نیپ  هعومجم  الاک :  مان 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  لیاف  یلدنص و  خرچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ /

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

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: 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

نیمات نیمات طقف   طقف // ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط لیاف   لیاف وو   یلدنص   یلدنص خرچ   خرچ ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکافشیپ   روتکافشیپ ناتسزوخ / / ناتسزوخ ناگدننک   ناگدننک

180180
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دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S سکتال شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091873000002 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  100 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914881167 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  اضر -  ماما  راولب  تراهم -  راولب  رجف - ههد  راولب  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36255881-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36250344-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسرهش  تشادهب  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 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

6116248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشاد ار  مزال  یاهدات  دیاب  هک  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  لاسرا  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب لیذ  تاحیضوت  قبط  هاگتسد  دشاب 

1101092512000077 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یلعوب تعنص  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  والک  وتا  یتراجت  مان   Vacuum Perry لدم یکشزپ  کیتاموتا  مامت  هدننک  لیرتسا  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرتیل دم 23 یآ  یارادو  یناریا  ددع  کی  دادعت  هب  مویکو  شیپ  یزیم  ور  B سالک والک  وتا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515737448 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  تشادهب  هچوک  یناقلاط  نابایخ  داهج  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38283050-081  ، 30876470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260530-081 :: 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

SS سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 181181

Vacuum PerryVacuum Perry لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت هدننک   هدننک لیرتسا   لیرتسا یمومع   یمومع والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 182182
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوژنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001012 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 36,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 24,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 54,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکرم  رظن  دم  الاب  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکوژنا تکوژنا ناونع : : ناونع 183183
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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

6116275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  لخاد  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003079 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  لخاد  زنل  - 

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد زنل   زنل ناونع : : ناونع 184184

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

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

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

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

6116330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تاک 4000  رفص  کلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تاک 4000  کلیس 1 

ددع تاک 1000  کلیس 2/0 
1201030292003082 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع تاک 4000  رفص  کلیس  - 

ددع تاک 4000  کلیس 1 
ددع تاک 1000  کلیس 2/0 

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

1401/10/25 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

تاک تاک رفص   رفص کلیس   کلیس ناونع : : ناونع 185185

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

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

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

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

6116332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع زیاس 4 500  بلاح  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع زیاس 5 500  بلاح  دنوس 

1201030292003081 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ددع زیاس 4 500  بلاح  دنوس  - 
ددع زیاس 5 500  بلاح  دنوس 

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

1401/10/25 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  ههامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   500500   55 زیاس   زیاس بلاح   بلاح دنوس   دنوس ددع   ددع   500500   44 زیاس   زیاس بلاح   بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 186186

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

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

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

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

6116335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار هنزوس 5/0  ود  نیلورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003087 زاین :  هرامش 

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

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

1401/10/25 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

دنار دنار   5/05/0 هنزوس   هنزوس ودود   نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 187187

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

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

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

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

6116339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001026 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ییوراد  تنتسا  - 

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

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

خیرات یاراد  الاک  دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  هدننک  نیمات  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکا  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود تخادرپ  دیرخ 09177001093 سانشراک  دشاب  لاس  کی  رابتعا 

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قورعو بلق  هتفرشیپ  یس  سا   2 ریافس نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000141 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هتسب عون   2x12 mm زیاس  5U-123-220 دک چین  سوبروا  یتراجت  مان  زیهجت  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  قورع  بلق و  هتفرشیپ  یس  سا  ریافس 2  نلاب  الاک :  مان 

یددع رادقم 1  ییاوقم  هبعج  یدنب 
ددع 90 دادعت : 

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

.دشابیم یراک  هام  کی  یتخادرپ  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  / ناتسرامیب تساوخرد  قبط  زیاس  / قورع بلق و  هتفرشیپ  یس  سا   2 ریافس نلاب   :: 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

ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 188188

قورعو قورعو بلق   بلق هتفرشیپ   هتفرشیپ یسیس   ساسا     22 ریافس ریافس نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 189189

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

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

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

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

6116349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیم مادکره 25  زا  هتسب  دادعت 100  لیافاک 10 و 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا 

دوش رکذ  امتح  الاک  دنرب 
1101030577000453 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   10x25 mm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 

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

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   15x25 mm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش رکذ   رکذ امتح   امتح الاک   الاک دنرب   دنرب تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یلیم   یلیم   2525 مادکره   مادکره زازا   هتسب   هتسب   100100 دادعت   دادعت   2525 وو     1010 لیافاک   لیافاک ناونع : : ناونع 190190
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 174 ھحفص 146 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f5glhpqkjdb9v?user=73474&ntc=6116349
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116349?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6116351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج 28*4.8 لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003089 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یج 28*4.8 لبد  دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  800 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

4.84.8 ** 2828 یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 191191

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

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

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

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

6116354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس رد 450  تناس  یگتخوس 15  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003090 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تناس رد 450  تناس  یگتخوس 15  دناب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
لور  10,000 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

تناس تناس   450450 ردرد   تناس   تناس   1515 یگتخوس   یگتخوس دناب   دناب ناونع : : ناونع 192192

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  - ءادهش ناتسرامیب  یارب  هار  هس  لاسگرزب   cvc رتتاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000442 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   WELFORD یتراجت مان  یددع  نتراک 50   CVC-3004 دک  7F زیاس یقورع  یبلق   triple lumen یس یو  یس  رتتاک  الاک :  مان 

راکشآ وترپ  یکشزپ 
نتراک 35 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

مود مود راب   راب -- ءادهش ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب هار   هار هسهس   لاسگرزب   لاسگرزب   cvccvc رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 193193

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - ددع دادعت 300  هچب ) هلوح  ددعکی  - ناش ددعود  - ناگ ددعکی  ) یعیبط نامیاز  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دشاب دوجوم 

1101093634000323 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامراب بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نامراب  بط  زیهجت  یتراجت  مان  یا  هتسب  نتراک 25   IR248006 لدم یعیبط  نامیاز  کپ  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - ددع دادعت 300  هچب ) هلوح  ددعکی  - ناش ددعود  - ناگ ددعکی  ) یعیبط نامیاز  گپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  تهج 

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

(( هچب هچب هلوح   هلوح ددعکی   ددعکی -- ناش ناش ددعود   ددعود -- ناگ ناگ ددعکی   ددعکی )) یعیبط یعیبط نامیاز   نامیاز گپگپ   ناونع : : ناونع 194194

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / تسویپ لیاف  قبط  بورپ  رمیارپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000298 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لمح و هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / تسویپ لیاف  قبط  بورپ  رمیارپ  - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصا هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / تسویپ لیاف  قبط  بورپ  رمیارپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بورپ بورپ رمیارپ   رمیارپ ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لافطا  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000967 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یزار  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   KY608GC-46 لدم درادناتسا  رچلیو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  2 تخادرپودشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  تاصخشم  قبط  لافطا  رچلیوو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد لمع و  قاتا  شخب  رد  هدافتسا  تهج  دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091873000001 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نژیسکا و لوسپک  نتفرگ  رارق  لحم  یاراد  تخت - فرط  ود  رد  مرس  هیاپ  یاج  مرس و  هیاپ  یاراد  abs و  لفق لبود  خرچ  یاراد 4  نکش  کی  یکیناکم  دراکنارب  - 

رامیب لیاسو  هدنرادهگن  دبس  یاراد 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914881167 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  اضر -  ماما  راولب  تراهم -  راولب  رجف - ههد  راولب  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36255881-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36250344-035 :: 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

لافطا لافطا رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 196196

ینامرد ینامرد وو   لمع   لمع قاتا   قاتا شخب   شخب ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع 197197

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

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

زا 174 ھحفص 152 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j6jd54v2264ps?user=73474&ntc=6116379
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116379?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5a45ghjbaw4ur?user=73474&ntc=6116385
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6116385?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000968 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسالپ دوبهب  یددع  ییاوقم 20  هبعج  مخز  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 600 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هار نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   Cure-Aid یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1000  هبعج  دک 5284   52x84 mm زیاس لافطا  دربراک  نامسناپ  یضیب  مشچ  دپ  الاک :  مان 
دشر هعسوت و 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رتخاب نامرد  قفا  هدننک  هضرع  عجرم  رتخاب  نامرد  قفا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 500  هبعج   5x10 cm زیاس طسوتم  لافطا  یریگ  گر  لتآ  الاک :  مان 
هبعج 300 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناروب نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   GILLETTE یتراجت مان  یددع  هتسب 4   FUSION لدم نایاقآ  حالصا  غیت  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  6 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا رادقم  / دادعت فیدر  قبطرب  رادقمو  تس  یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مخز مخز بسچ   بسچ یکشزپ -  -  یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 198198
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رهش نیکشم  رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوناق عیزوت  هکبش  ینف -  تاصخشم  تلاصا -  بسچرب   IMED-IRC یاراد یناریا  رظندم  مالقا  مامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030522000167 زاین :  هرامش 

رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دناب وسپیج  یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 15 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 800 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   INTRA HOOF-FIT TAPE یتراجت مان  یلور  هتسب  مس  نامسناپ  دربراک   m 4/5 لوط  cm 10 ضرع یخن  دناب  الاک :  مان 
زور بط  نیماد  نارواشم 

لور 3,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

فجن یماما  روصنم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیمث  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  هداس  لدم   cm 10 ضرع  cm 275 یدپوترا دربراک  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 
یدابآ

ددع 900 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PRIME یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   in 2 ضرع یدپوترا  یریگ  چگ  سالگربیاف  دناب  الاک :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PRIME یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   in 3 ضرع یدپوترا  یریگ  چگ  سالگربیاف  دناب  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیمات  تروص  رد  ههام  نیگنایم 4  روط  هب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5661816653 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32533297-045  ، 32530600-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32533298-045 :: 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

یدپوترا یدپوترا فرصمرابکی   فرصمرابکی یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 199199
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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 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

6116390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - تناس یوق 10 راشف  یشک  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000433 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 10 ضرع یجنران  گنر  دایز  راشف  اب  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

لور 1,920 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتراک لداعم 10 ددع  دادعت 1920 - 23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - تناس یوق 10 راشف  یشک  دناب   :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس تناس 1010 یوق   یوق راشف   راشف یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 200200

ددع ددع هبهب   دادعت   دادعت نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 20120 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددع هب  دادعت  نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001013 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2,500 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 6,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس یجنران  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 2,400 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج  زیاس 18  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 2,500 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 40,000 دادعت : 

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

دشابیم زکرم  رظن  دم  الاب  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدعم دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001014 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 25  زیاس 16  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 5,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 25  زیاس 18  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 800 دادعت : 

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

دشابیم زکرم  رظن  دم  الاب  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدعم هدعم دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 202202
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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

6116417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس رد 450  تناس  یگتخوس 15  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003091 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تناس رد 450  تناس  یگتخوس 15  دناب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
لور  10,000 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

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشاگیل هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000431 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   VLLS10 لدم لباترپ  روشاگیل  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس   450450 ردرد   تناس   تناس   1515 یگتخوس   یگتخوس دناب   دناب ناونع : : ناونع 203203

روشاگیل روشاگیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 204204
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یتروص  تکویژنا  ددع  رازه   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000785 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال زاگ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001015 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان   g 500 یکیتسالپ هسیک   10x10 cm داعبا لیرتسا 16 ال  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هسیک 4,800 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکرم  رظن  دم  الاب  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتروص   یتروص تکویژنا   تکویژنا ددع   ددع رازه   رازه   1010 ناونع : : ناونع 205205

هیال هیال   1616 زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 206206
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نزر جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاح 3 دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000318 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 3  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

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

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنلب اضقنا  خیرات  ، ههام تخادرپ 5-3   ، یمازلا هنومن  لاسرا  دک IRC و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور  لیوحت.ددرگیم 7  تدوع  الاک  شخب  وراد و  اذغ و  هرادا  دات  مدع  تروص  رد   ، تکرش هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ، تدم

( تسا زاین  ددع  دادعت 15  )

6568144449 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  داهج - نادیم  زا  رتالاب  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222101-081  ، 36222100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227005-081 :: 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

یوخ ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل سکاب 12  یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

1101000337000136 زاین :  هرامش 
یوخ ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5819733334 یتسپ :  دک  یوخ ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  ناوناب  کراپ  بنج  نمهب  راولب 22  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223499-044  ، 36229767-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224242-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلاح  33 بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 207207

سکاب سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 208208
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه  - دش دهاوخ  لاطبا  یجراخ  یاهداهنشیپ  دشاب - ناریا  تخاس  طقف  یپوکساراپال  زنل  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نتراک هن  دشابیم  ددع  هب  دادعت 

1101091800000814 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دراگراساپ  تمالس  نازاس  نیون  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 150  یوقلح  لدم  یپوکساراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 
دراگراساپ تمالس  نازاس  نیون 

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب.دشاب  یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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

دادعت دادعت تسا   تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه -- دشدش دهاوخ   دهاوخ لاطبا   لاطبا یجراخ   یجراخ یاهداهنشیپ   یاهداهنشیپ دشاب - - دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس طقف   طقف یپوکساراپال   یپوکساراپال زنل   زنل رواک   رواک ناونع : : ناونع
نتراک نتراک هنهن   دشابیم   دشابیم ددع   ددع هبهب  

209209
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6116494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع پیت 100  رگنیف  ههباشم  / دکناریا  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000354 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DENTSPLY Maillefer یتراجت مان  یددع  ییاوقم 4  هتسب   mm 25 زیاس یکشزپنادند  تنیوپ  ردیرپسا  رگنیف  الاک :  مان 

هتسب 600 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 100  هتسب  لاسگرزب  زیاس  یسفنت  یشوهیب و  دربراک   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 
توملا یحارج  یروانف  هدننک 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125230-0763  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   100100 پیت   پیت رگنیف   رگنیف ههباشم   / / ههباشم دکناریا   دکناریا هدنتسرف /  /  هدنتسرف اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه ههام /  /  ههام یتخادرپ  33   یتخادرپ ناونع : : ناونع 2 102 10
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6116497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیساسح دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000946 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یفسوی  ناکرس  هدننک  هضرع  عجرم   HICO یتراجت مان  یلور  ییاوقم 12  هبعج   2/5x900 cm داعبا یکشزپ  یا  هچراپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

نیچ  JIANGXI 3L MEDICAL PRODUCTS GROUP CO LTD هدنزاس
هبعج 150 دادعت : 

1401/10/19 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

تیساسح تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 2 112 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6116597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 150 تباث هتسد  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماکحتسا یاراد  ، یتناراگ یاراد  ، بسانم تیفیک 

1101003411000126 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماگمه ناوت  هدنزاس  عجرم   TH 809 لدم تباث  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  تخادرپ 

تادهعت لاسرا  ، یلخاد هدننک  دیلوت  ًافرص 

8166637316 یتسپ :  دک  مود ، ) اناداپآ  دادرخ (  یادتبا خ 15  اناداپآ  هار  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410355-031  ، 36411391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36412656-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6116598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- زادناریز تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000945 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  دک 4553   90x60 cm زیاس ناتسرامیب  دربراک  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/19 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

تباث تباث هتسد   هتسد رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 2 122 12

زادناریز زادناریز ناونع : : ناونع 2 132 13
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دصرد 20  نیدیسرپ 3.5  دیسا  نلاگ -  دصرد 25  کیرتیس 50  دیسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000576 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یردنکسا اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TTCA یتراجت مان   kg 25 هسیک یکاروخ  تاردیه  ونم  کیرتیس  دیسا  الاک :  مان 

هسیک 25 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

شرتسگ یتیگ  اسریا  هدننک  هضرع  عجرم  داشنم  یتراجت  مان   kg 1 ینلیتا یلپ  فرظ  حوطس  دصرد  نیدیسرپ 5  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 020 دصرد   دصرد   3.53.5 نیدیسرپ   نیدیسرپ دیسا   دیسا نلاگ -  -  نلاگ   2525 دصرد   دصرد   5050 کیرتیس   کیرتیس دیسا   دیسا ناونع : : ناونع 2 142 14
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  زکرم  زاینو  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولیک نتراک 400  لداعم 40 

1101030329000865 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رادقم  SBP یتراجت مان  ینولیان  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  لیرتسا  ریغ  هیال  لیفوردیه 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
یمرگولیک

مرگولیک 800 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتراک زکرم 40  دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولیک لداعم 400 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیال هیال   1616 لیفوردیه   لیفوردیه نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 2 152 15
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ناهفصا ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6116606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 گرزب خرچ  مامح  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد نگل  الاب ، نزو  ماکحتسا  ، یتناراگ یاراد  ، بسانم تیفیک 

1101003411000127 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راکهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  راکهب  ناریا  هدنزاس  عجرم  لدم 703  لاسگرزب  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  تخادرپ 

یلخاد تادهعت  لاسرا  ، یلخاد هدننک  دیلوت  ًافرص 

8166637316 یتسپ :  دک  مود ، ) اناداپآ  دادرخ (  یادتبا خ 15  اناداپآ  هار  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410355-031  ، 36411391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36412656-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب گرزب خرچ   خرچ مامح   مامح رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 2 162 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6116615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

50 لاسگرزب یدپوترا  یموینیمولآ  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرعت دض  یتشپ   ، کبس ، یگنر هتسد ، یور  بصن  زمرت  متسیس  ، راد نکش  هتسد  یتناراگ ، یاراد  ، یلاع ماکحتسا 

1101003411000125 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زربلا کت  یتیگ  هدننک  هضرع  عجرم   AandI-co.com یتراجت مان   WCDS1808 AQ لدم لاسگرزب  یدپوترا  مامت  یتسد  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  تخادرپ 

.تسا یمازلا  هنومن  تادهعت و  لاسرا.دیامن  تکرش  یناتسا  لخاد  هدننک  دیلوت  ًافرص 

8166637316 یتسپ :  دک  مود ، ) اناداپآ  دادرخ (  یادتبا خ 15  اناداپآ  هار  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410355-031  ، 36411391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36412656-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 لاسگرزب لاسگرزب یدپوترا   یدپوترا یموینیمولآ   یموینیمولآ رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 2 172 17
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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یکشزپ پوکسوتا.یکشزپ  هوق  غارچ.لاسگرزب  یکشزپ  گب  وبمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094143000036 زاین :  هرامش 

یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
سراپ یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   VADI یتراجت مان  یتس  یکیتسالپ 1  هبعج  لاسگرزب  زیاس  لدم 0003-1610  یکشزپ  ینوکیلیس  گبوبمآ  الاک :  مان 

یدهم جارعم 
تس 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   HILBRO یتراجت مان  لدم 02.0220.00  یکشزپ  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

شیدنا راتسر  هدننک  هضرع  عجرم   MDF یتراجت مان  لدم 621  یکشزپ  هوق  غارچ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

نینچمه و.دشاب  هتشاد  هدننک  دیلوت  زا  هضرع  زوجم  هدننک  نیمات.دشاب  ناریا  تخاس  امتح  دشاب  ربتعم  یتناراگودمیآ  یاراد  دیاب  امتح  لوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123846513 .دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  لوصحم.تسا  هباشم  الاک  دکناریا.دشاب  ربتعم  دمیآ  یاراد  هدننک  هضرع 

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66399551-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ پوکسوتا.یکشزپ   پوکسوتا.یکشزپ هوق   هوق غارچ.لاسگرزب   غارچ.لاسگرزب یکشزپ   یکشزپ گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 2 182 18
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نکسدرب 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 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

6116684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاوفو ضرع 60 هب  هقبطراهچ  اب  2/10 عافترا  2/5 رد  1/5 داعبا هب  ورزر  روتوم  ابرفص  یالاب  هناخدرس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش گنر  هزیناولاگ  قرو  تناس  50

1101091819000059 زاین :  هرامش 
نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دامجنا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Ton 1000 تیفرظ  REF-PHAR-UP-STA وراد یرادهگن  تهج  تباث  رفص  یالاب  هناخدرس  الاک :  مان 
وات تعنص  دامجنا  هدننک  هضرع  عجرم  وات 

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

نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزیناولاگ قرو  تناس  لصاوفو 50 ضرع 60 هب  هقبطراهچ  اب  2/10 عافترا  2/5 رد  1/5 داعبا هب  ورزر  روتوم  ابرفص  یالاب  هناخدرس  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یهدژروک  سدنهم  هرامش 09367976936 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  نکسدرب  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  هدش  گنر 

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: 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

روتوم روتوم ابرفص   ابرفص یالاب   یالاب هناخدرس   هناخدرس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2 192 19
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دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6116797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام نژیسکا  نزخم  لمع -  قاتا  ینامرد و  شخب  رد  هدافتسا  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091873000005 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یپارت نژیسکا  متسیس  یناسر  نژیسکا  تازیهجت  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یتناس هجرد  یامد 220  لمحت  اب  تخاس  عون  - 304L لیتسا سلنتسا  هندب  عون  زاگ ، یرتیل  لوسپک 40  اب 70  ربارب  یرتیل  رئود 390 کنات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
35Nm3/h هندب عون  یفارگویدار 70 -% لرتنک  راب - یراک 10  راشف  راب - راشف 22  تست  راب - یحارط 18  راشف  یتناس - هجرد  یراک 196  یامد 

8914881167 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  اضر -  ماما  راولب  تراهم -  راولب  رجف - ههد  راولب  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36255881-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36250344-035 :: 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

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6116798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  تهج  لارتناس  رتمولف  لارتناس و  نشکاس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000168 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتیگ روانف  سلطا  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AFV لدم یناتسرامیب  لارتناس  یزکرم  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( عیام عیام نژیسکا   نژیسکا نزخم   نزخم یپارت (  (  یپارت نژیسکا   نژیسکا متسیس   متسیس یناسر   یناسر نژیسکا   نژیسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 220220

لارتناس لارتناس رتمولف   رتمولف وو   لارتناس   لارتناس نشکاس   نشکاس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 22 122 1
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6115495ml 100 ییاوقم هبعج   TNI112 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I نینوپورت هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ایمیک6115509 یماد  لیس  ونان  هحفص 7)یرپسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ههام6115616 ود  تخادرپ  هباشم )  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  ینومروه  تیک  هحفص 7)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فلتخم6115645 یاهزیاسرد  بلاح  هحفص 7)دنوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

همیمض6115650 سکع  تاصخشم و  اب  هباشم  یاه  هنومن  - وش تخت  هکیت  هداس 3  یریگ  هومن  یلدنص 
ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  ددرگ 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تنواعم6115790 دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /QC لیرتسا یس  یس  نوکلاف 50  هلول  ددع   400
تشادهب

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6115799( زاگدالب  ) ABG هحفص 7)هاگتسد یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب6115802 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط  میات  لیر  هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب6115846 یم  هباشم  دک  ددع  لافظا 1000 نوخ  تشک  لاسگرزب 3000  نوخ  هحفص 7)تشک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دات6115927 دروم  هنومن  اب  قباطم  /IMED زوجم یاراد  GENOVA دیووک صیخشت  تیک  ددع   3
/ تشادهب تنواعم 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دات6115931 دروم  هنومن  اب  قباطم  /IMED زوجم یاراد  زاتشیپ  دیووک  صیخشت  تیک  ددع   10
/ تشادهب تنواعم 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیزوئا6115962 گنر  امسیک  گنر  نیالتنا  بسچ  هدش  رتلیف  نیفاراپ  موتورلکیم  فرصمرابکی  هحفص 7)غیت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

گنیروتینام6116027 لاتف  هاگتسد  هحفص 7)کی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6116048QC زا ریغ  هب  رادرتلیف 10-100 رلپمس  رس  هتسب  هحفص 7)90  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6116052( رتناک لس   ) یژولوتامه یلولس  هدنرامش  هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپوکسراپال6116062 هحفص 7)چیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کیتاموتا6116101 لوف  یمک  سناسنیمول  هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6116235ph رلک و شجنس  هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرابتعا6116252 تخادرپ  هحفص 7)تنوورکیم .  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیفاراپ6116254 رسنپسید  هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6116261(PCA  ) درد هحفص 7)پمپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نسکاو6116309 لاچخی  هحفص 7)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لافطا6116329 داح  زیلاید  هحفص 7)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ 6116333450 دصف  هحفص 7)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یعونصم6116337 نادند  میمرت  هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زرف6116342 امسالپ  هحفص 7)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمرگ6116345 لیرتسا 4  کلات  هحفص 7)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

61163535CM راخب کپ  یو  هحفص 7)لور  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لارتناس6116357 روتینام  هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشم 611636445 لایدار  هحفص 7)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکساراپال6116368 زبس 60  رلپتساودنا  هحفص 7)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکساراپال6116370 زبس 45  رلپتساودنا  هحفص 7)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6116376ml 50 یمومع یمیشویب   HDL-C هحفص 7)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یجنس6116381 ییاونش  یاه  هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روموت6116389 ازیالا  صیخشت  هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دک6116422 اب  روتکاف  شیپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یهاگشیامزآ  تیک 
دشاب  A1C 140ml تیک ددرگ - تسویپ   IRC

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6116430 راشف  رتلوه  هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

611650711.5f*16cm زیلایدومه رتتاک  هحفص 7)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6116508 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  هروا  هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6116509ECG رتلوه هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولویب6116575 پوکسورکیم  دربراک  لسکیپاگم  هحفص 7)نیبرود 20  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هار6116608 هس  cvc7f*20cm رتتاک هحفص 7)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتوک6116620 ورتکلا  هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6116726 تسورکیم  تاعیام -  قیرزت  مرس  هحفص 7)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یقفا6116794 لاتیجید  یتیوارگ  یمومع  والکوتا  هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل6116795 1 رطقم هحفص 7)با  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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