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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

( یهگآ دادعت 14  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 2

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

( یهگآ دادعت 62  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 12

140 1140 1 یدید   هبنش  1717   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 11 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6767))

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

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

زا 60 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناجیابرذآ ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دودحم  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/47/115376 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هخروم 1401/10/17   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم شیور   :: عبنم هخرومعبنم تعاس 16:00   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117985 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/11/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید دحاو  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  داتس  سناژروا -  یوک  یاهتنا  تلاسر  راولب  هیمورا -  :: سردآ سردآ

هدازنسح  04431937212 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیلاید6117985 دحاو  مالقا  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیلاید زیلاید دحاو   دحاو مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 60 ھحفص 2 
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هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  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 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

6117565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکرویابو دمویاب  زوکولگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000319 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
قفا ناگرزاب  دار  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   kg 25 نتراک ییاذغ  عیانص  دربراک  زادیسکا  زوکولگ  میزنآ  الاک :  مان 

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

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6791719677 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  - یرداق نیزنب  پمپ  یوربور  - یمالسا بالقنا  نابایخ  - هواپ هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکرویابو سکرویابو دمویاب   دمویاب زوکولگ   زوکولگ ناونع : : ناونع 22

یهاگشیامزا یهاگشیامزا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 60 ھحفص 3 
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یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000285 زاین :  هرامش 

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

نومزآ
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   JOKOH یتراجت مان   g 158/3 یموینیمولآ هتسب   J11033 لدم یهاگشیامزآ  رزیالانآ  تیلورتکلا  هاگتسد  درادناتسا 2  لولحم  الاک :  مان 

نومزآ نف  اسراپ 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نومزآ نف  اسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   JOKOH یتراجت مان  یهاگشیامزآ  رزیالانآ  تیلورتکلا  هاگتسد   mm 6 رشاو الاک :  مان 

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

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

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

دشاب قباطم  روتکاف  اب  هناماس  - ههام تخادرپ 3  یزردوگ 09124168480- - هاگشیامزا دات  - لحم رد  لیوحت  - زور یگدنیامن  همانو  دمیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم زیراک  یددع  هتسب 500   100 ( - فافش  ) ینریاتسا یلپ  درگ  هت   12mm*75mm شیامزآ هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000085 زاین :  هرامش 

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

نتراک 100 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6117635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاتشیپ امتح  دیووکو 19( ازناولوفنآ  یلوکلوم  صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000965 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مان یتست  هبعج 100   Covid 19 AND Influenza A/B Real Time PCR Detection لدم  A/B ازناولفنآ دیووک 19 و  نامزمه  صیخشت   PCR تیک الاک :  مان 

تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  سا  یک  یت  یتراجت 
هتسب 15 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح یتسویپ  لیافدهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشم  دک  (_ زاتشیپ دیووکو 19( ازناولوفنآ  یلوکلوم  صیخشت  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرابجا الاک  تلاصاو  دمیآ  نتشاد  _ دوش هعلاطم 

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

رهم رهم زیراک   زیراک یددع   یددع   500500 هتسب   هتسب   100100 ( - ( - فافش فافش  ) ) ینریاتسا ینریاتسا یلپ   یلپ درگ   درگ هتهت     1212 mm*75mmmm*75mm  شیامزآ شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 44

1919 دیووکو   دیووکو ازناولوفنآ   ازناولوفنآ یلوکلوم   یلوکلوم صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 55
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000286 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

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

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

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

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

دشاب قباطم  روتکاف  اب  هناماس  - ههام تخادرپ 3  یزردوگ 09124168480- - هاگشیامزا دات  - لحم رد  لیوحت  - زور یگدنیامن  همانو  دمیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نوخ   نوخ زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 66
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 20 و 15 یموتکپ  یلپ  رینسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک 

1101094897003122 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  SYMMETRICAL POLYPECTOMY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  دک 99 05 20 11 23 2   cm 230 زیاس یشراوگ  دربراک  یموتکپ  یلپ  رینسا  الاک :  مان 
ابص سوواط  شقن  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTW ENDOSKOPIE هدنزاس

ددع 50 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 20 و 15 یموتکپ  یلپ  رینسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد 1515 وو     2 020 زیاس   زیاس یموتکپ   یموتکپ یلپ   یلپ رینسا   رینسا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز الاک   الاک

77

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

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

زا 60 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tbu5b47chdauc?user=73474&ntc=6117675
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117675?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6117700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یدقن  تخادرپ  تسویپ  قبط  هیقب   ... یبورکیم و هنومن  هشیش  تیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093615000090 زاین :  هرامش 

بارس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ینامیلس دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ینامیلس  دمحم  هدنزاس  عجرم   SCP یتراجت مان  یتیک  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   pH رلک و شجنس  تیک  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف 09144315694 لصاح  سامت  یقاجوا  رتکد  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43222037-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

6117712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  دات  - دوش لیمکت  لماک  اناوخ و  قیقد و  مالعتسا.یزکرم  هاگشیامزآ  هب  طوبرم  مالعتسا  مرف  گرب  تسویپ 6 هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092922000035 زاین :  هرامش 

ناوارس نام  رد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 20  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزا  یفارگوتامورک   A2 نیبولگومه تیک  الاک :  مان 

دمراف ایرآ  یناگرزاب 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  - دوش لیمکت  لماک  اناوخ و  قیقد و  مالعتسا.یزکرم  هاگشیامزآ  هب  طوبرم  مالعتسا  مرف  گرب  تسویپ 6 هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951743189 یتسپ :  دک  ناوارس ،  تشادهب  زکرم  - یدازآ نابایخ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبورکیم یبورکیم هنومن   هنومن هشیش   هشیش وو   تیک   تیک ناونع : : ناونع 88

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزا   هاگشیامزا یفارگوتامورک   یفارگوتامورک   A2A2 نیبولگومه   نیبولگومه تیک   تیک ناونع : : ناونع 99
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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 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

6117772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  یاه  هزادنا  تاصخشم و  قبط  تنملا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002947 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ELITECH هدنزاس عجرم  ارتکلس  یمیشویب  رزیالانآ  هاگتسد  دربراک  یکیمارس  تنملا  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف لوئسم  دات  زا  سپ  یرایتعا و  تخادرپ  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  الاک  لمح  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09172173857 اب  رتشیب  عالطا  تهج  ناتسرامیب 

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاصخشم و  اب  قباطم  سنمیز  رزیالانآ  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000400 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نامرآ  نیداهن  یتراجت  مان   o-ring دیلوت دربراک   mm 300 لک لوط   mm 285 یلخاد رطق   mm 330 یجراخ رطق  کیتسالپ  هلول  الاک :  مان 

نامرآ نیداهن 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  تاصخشم و  اب  قباطم  سنمیز  رزیالانآ  یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315108-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارتکلس ارتکلس یمیشویب   یمیشویب رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک یکیمارس   یکیمارس تنملا   تنملا ناونع : : ناونع 1010

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم سنمیز   سنمیز رزیالانآ   رزیالانآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 111 1

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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دنرز انیس  یباوختخت  ناتسرامیب 80   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریااب  یهاگشیامزآ  یفرصم  مال و ...  تشک -  طیحم  ردوپ  هلول -  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092207000038 زاین :  هرامش 

دنرز انیس  یباوختخت )  80 ناتسرامیب (  هدننک :  رازگرب 
برغ بط  دام  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان  یددع  هتسب 50  زبس  رد  لدم   mm 65 عافترا  mm 13 رطق نلیپورپ  یلپ   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هباشم  دک  ناریا  اب  الاک -  تلاصا  یفیک و  یمک و  دات  شرافس و  لماک  لوصو  زا  سپ  ههام  تخادرپ 3  - هدننک نیمات  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03431428283- دشاب تسیل  بیترت  هب  روتکاف  شیپ  مالقا  - دشاب هباشم  اقیقد  تاصخشم  کرام و  - دوش تسویپروتکاف  شیپ  - تسویپ حرش 

7761819595 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  نارمچ  دنرز خ  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31428000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31428133-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6117887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ناریا تخاس  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  ات  هیارک.ددع  دادعت 1000 رتوک  هبل  کی  لاسگرزب  فرصم  راب  کی  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050068000122 زاین :  هرامش 

درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هداد هدننک  هضرع  عجرم  اند  نارتسگ  هداد  هدنزاس  عجرم  یرجرسورتکلا  دربراک   255x140 mm زیاس  DNE لدم فرصم  رابکی  یثنخ  هعطق  دورتکلا  الاک :  مان 

اند نارتسگ 
ددع 1,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالمال تشک -  -  تشک طیحم   طیحم ردوپ   ردوپ هلول -  -  هلول عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1212

رتوک رتوک هبل   هبل کیکی   لاسگرزب   لاسگرزب فرصم   فرصم راب   راب کیکی   تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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

6117890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.ییامام  کوه  ونیمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000613 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   A6292 لدم یپوکسوراپال  یحارج  کوه  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامام ییامام کوه   کوه ونیمآ   ونیمآ ناونع : : ناونع 1414

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

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 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

6117946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100  اب  رتیل  یلیم  نوخ 450  دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  الاک  دنرب 

1101030577000456 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  یکیتسالپ  هتسب   ml 450 مجح نوخ  دصف  هسیک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/20 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  6262   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دوش دوش رکذ   رکذ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   امتح   امتح الاک   الاک دنرب   دنرب ددع   ددع   100100 دادعت   دادعت اباب   رتیل   رتیل یلیم   یلیم   450450 نوخ   نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  یفرصم  ریغ  یفرصم و  یکشزپ  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هدش 

1101004047000294 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

جدننس بط  نیتم  ییوراد  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 100 زیاس رامیب  فرصم  رابکی  ناگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

اددجم رهم و  لیمکت و  هک  دشاب  یم  تسویپب  یفرصم  ریغف  یفرصم و  یکشزپ  تازیهجت  تسیل  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لیمکت  لماک  دیاب  تمیق  داهنشیپ  مرف  .دوش 4 - یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  مرف  نودب  یاه  تساوخرد  هب  دوش 3 - یراذگراب 

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

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رهشوب (  (  رهشوب ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم یفرصم   یفرصم ریغ   ریغ وو   یفرصم   یفرصم یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع
 ( ( تسا تسا هدش   هدش
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

50*70 زاگ گنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000606 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 5  هتسب   70x50 cm زیاس یکشزپ  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 4,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

ههام تخادرپ 6
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

5050 ** 7070 زاگ زاگ گنال   گنال ناونع : : ناونع 1717
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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 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

6117566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلاگ 300 زیلاید 0/03 نیدیسرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000966 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیدیسرپ یتراجت  مان  اب   kg 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  زیلایدومه  یاههاگتسد  دصرد  دیسا 3 کیتسارپ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 300 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم امتح  یتسویپ  لیافدشدهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  نلاگ  300 زیلاید 0/03 نیدیسرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هطوبرم  سانشراکدات  هب  الاک  دوش 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: 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

نلاگ نلاگ 300300 زیلاید زیلاید 0/030/03 نیدیسرپ نیدیسرپ ناونع : : ناونع 1818
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپ هنیلزاو 10 زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000605 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هواک  g 3/3 یددع ییاوقم 10  هبعج   10x10 cm داعبا یگتخوس  هنیلزاو  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هبعج 1,300 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یدپ  هبعج 10 کی  یانبم  رب  یراذگ  تمیق 

هدننک نیماتاب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 6

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

یدپ یدپ 1010 هنیلزاو   هنیلزاو زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 1919
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب یم  هباشم  دکناریا  (- ددع 2000  ) لاسگرزب رادگب  کسام  ( ددع 1000) لازان نژیسکا  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 

1101095549000580 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

حارج بط  انس  هدننک  هضرع  عجرم   HAIYAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100  لاسگرزب  زیاس   MBXL65135 لدم رادگب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نتراک 20 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هردمرخ بط  اروه  تکرش  هدنزاس  عجرم  یذغاک  فافل  یسفنت  یشوهیب و  دربراک  لازان  نژیسکا  دنوس  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن  دشاب - یم  رتشیب  نامز  تیولوا  اب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاطع 09158800895 یاقا  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  هنومن  تدوع و  لاسرا ,  هنیزه  دشاب  هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سامت سامت هرامش   هرامش وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب - - دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا (-(- ددع ددع 20002000  ) ) لاسگرزب لاسگرزب رادگب   رادگب کسام   کسام (( ددع ددع 10001000 )) لازان لازان نژیسکا   نژیسکا دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000607 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  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 4,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هجو )  ای  قاروا  تروصب ( لاس  کی  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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

6117584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.ولیک  500 رادقم 10*10 هیال 16 لیرتسا ریغ  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک

1101004543000610 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 30  خن  اب  هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح IRC دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.ولیک  500 رادقم 10*10 هیال 16 لیرتسا ریغ  نامسناپ  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: 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

دکدک اباب   روتکاف   روتکاف شیپ.ههام   شیپ.ههام 66 هیوست.تسا   هیوست.تسا دانتسا   دانتسا لباق   لباق ریغ   ریغ وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.ولیک   ناریا.ولیک 500500 رادقم رادقم 1010 ** 1010 هیال هیال 1616 لیرتسا لیرتسا ریغ   ریغ نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح IRCIRC
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکتال یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000604 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  زیاس 6/5  سکتال  سنج  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 15,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  زیاس 7  سکتال  سنج  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 15,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  زیاس 7/5  سکتال  سنج  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 15,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  زیاس 8  سکتال  سنج  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 15,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفج کی  یانبم  رب  یراذگ  تمیق  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاسزا شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  ( هجو ای  قاروا   ) تروصب لاس  کی  زا  سپ  تخادرپ 

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

سکتال سکتال یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 2323
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: 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 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

6117638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلداع سدنهم  سانشراک 09178417202 سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000266 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناکرسیوت یمیش  دنولا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   15x15 cm زیاس یکشزپ  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

یلداع سدنهم  سانشراک 09178417202 سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: 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

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 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

6117640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف تقد  افطل  هباشم  دک  ناریا   irc دک یاراد   MPCU3 ZIMEMENS symphong درب  MRI هاگتسد یکدی  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001269 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
NEUSOFT MEDICAL SYSTEMS هدنزاس عجرم   permanent یتراجت مان   Superstar 0.35T لدم یکشزپ  یرادربریوصت  یآ  رآ  ما  هاگتسد  الاک :  مان 

هتفرشیپ نامرد  ءایحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دامرف تقد  افطل  هباشم  دک  ناریا   irc دک یاراد   MPCU3 ZIMEMENS symphong درب  MRI هاگتسد یکدی  هعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یکشزپ یکشزپ لیرتسا   لیرتسا نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 2424

یکشزپ یکشزپ یرادربریوصت   یرادربریوصت یآیآ   رآرآ   ماما   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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

6117674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانتسا لباق  ریغ  هباشمدک و  ناریا.ناریا  لاله.گنرس  دزی.اوآ.افش.اپوس  دنرب  زا  ژاواگ  گنرس  هکت 2ccو  هس  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  IRc دکاب روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6

1101004543000611 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هکت هس  لدم  گنرس  دزی  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  دزی  یتراجت  مان  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   ml 2 فرصمرابکی هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 50,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
NEXT یتراجت مان  یددع  نتراک 400   ml 60 مجح ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ.ههام هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشمدک و  ناریا.ناریا  لاله.گنرس  دزی.اوآ.افش.اپوس  دنرب  زا  ژاواگ  گنرس  هکت 2ccو  هس  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  IRc دکاب روتکاف 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: 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

دانتسا دانتسا لباق   لباق ریغ   ریغ وو   هباشمدک   هباشمدک ناریا.ناریا   ناریا.ناریا لاله.گنرس   لاله.گنرس دزی.اوآ.افش.اپوس   دزی.اوآ.افش.اپوس دنرب   دنرب زازا   ژاواگ   ژاواگ گنرس   گنرس وو   22 cccc هکت   هکت هسهس   گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

900cm نامسناپ دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000609 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   10x900 cm زیاس هتفاب  رانک  نامسناپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x900 cm زیاس هتفاب  رانک  نامسناپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
ددع 7,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   20x900 cm زیاس هتفاب  رانک  نامسناپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  900cm هتسب یانبم  رب  یراذگ  تمیق  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  ثیارادو  تبث  تکرش 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 6

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

900900 cmcm نامسناپ نامسناپ دناب   دناب ناونع : : ناونع 2727
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  یکشزپ -  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  نامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092113000789 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  یکشزپ -  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  نامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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

زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسنالوبمآ لباترپ  روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090948000151 زاین :  هرامش 

زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NINGBO DAVID یتراجت مان   TI-2000 لدم دازون  لباترپ  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  دوش -  قاصلا  روتکاف  شیپ  یتسویپ -  تاصخشم  قبط   - imed رد یگدنیامن  ای  هدتتک  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615413 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  نمهب  راولب 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34414907-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34414907-041 :: 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

.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ یکشزپ -  -  یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 2828

یسنالوبمآ یسنالوبمآ لباترپ   لباترپ روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 2929
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگتخوس دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000610 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازبا هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 15 ضرع یا  هوهق  گنر  یگتخوس  ریذپ  لکش  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

نامرد
هتسب 7,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6

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

یگتخوس یگتخوس دناب   دناب ناونع : : ناونع 3030
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000611 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ییاوقم 24  هبعج   10x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

رازفا بیبط  یکشزپ 
هبعج 3,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ییاوقم 18  هبعج   15x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

رازفا بیبط  یکشزپ 
هبعج 3,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لور کی  یانبم  رب  یراذگ  تمیق  - ههام تخادرپ 6

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

یشک یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 3131

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

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

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

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

6117692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

30 نشکاس هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000608 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رهم بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  نیمث  یتراجت  مان  یتس  رتسیلب 1  زیاس 30  یکشزپ  نشکاس  تس  الاک :  مان 

هتسب 7,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IMED تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

ههام لقادحتخادرپ 6
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

ناوارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

6117696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

# دوش لیمکت  لماک  اناوخ و  قیقد  مالعتسا  - ناوارس تشادهب  زکرم  یکشزپنادند  دحاو  هب  طوبرم  مالعتسا  گرب  تسویپ 1  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092922000036 زاین :  هرامش 

ناوارس نام  رد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   ST202 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

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

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

# دوش لیمکت  لماک  اناوخ و  قیقد  مالعتسا  - ناوارس تشادهب  زکرم  یکشزپنادند  دحاو  هب  طوبرم  مالعتسا  گرب  تسویپ 1  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951743189 یتسپ :  دک  ناوارس ،  تشادهب  زکرم  - یدازآ نابایخ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3030 نشکاس نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 3232

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 3333
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دیحوت 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

6117710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه روتکاف  شیپ  تسویپ  یمازلا .   irc دکو  imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام  5 هیوست نامسناپ .  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدک ناریا   . تسیمازلا

1101093727000428 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 800 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب هیال 800 هداس 8  نامسناپ  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: 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

هارمه هارمه روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ یمازلا .  .  یمازلا   ircirc دکو   دکو   imedimed  زوجم زوجم هدننک .  .  هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  . . ههام ههام   55 هیوست هیوست نامسناپ .  .  نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا  . . تسیمازلا تسیمازلا
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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 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

6117718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیههجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000811 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رالوپ یابده  + متسا لارمف  + رالوپ یاب  پاک  لماش  رالوپ  یاب  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تس  3 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

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

یکشزپ یکشزپ تازیههجت   تازیههجت ناونع : : ناونع 3535
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریوصت  دننام  یپارتویزیف  فرصم  رابکی  هلوح  ددع  یپارتویزیف و 3000  یتسد  فیک  ددع   3000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000378 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یزار بط  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یقیاق  لدم   43x27 cm زیاس تنزرب  سنج  رامیب  یتسد  فیک  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دنولیلج شویرپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIYA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   40x90 cm زیاس راهب  لدم  یا  هبنپ  فرصم  رابکی  هلوح  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدنشورف  تکرشاب  ناتسرامیب  برد  ات  الاک  هنومن و  لمح  هنیزه  لاسرا و  هنومن  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ و  هب  هلوح  فیک و  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تناس  هیالود 65*40 هلوح  داعبا  .ددرگ  جرد  ناتسرامیب  یوگل  تناس و  فیک 35*45  داعبا  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارتویزیف یپارتویزیف فرصم   فرصم رابکی   رابکی هلوح   هلوح ددع   ددع   30003000 وو   یپارتویزیف   یپارتویزیف یتسد   یتسد فیک   فیک ددع   ددع   30003000 ناونع : : ناونع 3636
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EVD یزغم تنش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000121 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناوغرا تراجت  راشای  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHYSA یتراجت مان  ییاوقم  یطوق   CUH15 لدم یکشزپ  تنش  الاک :  مان 

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

بط رمز  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یمیگ  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 1   T.0044.15 دک نشیگیریا  نشکاس  پویت  هلول  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

ههام کی  اتیاهن  الاک  لیوحت  نامز  زا  هیوست  - نشیگیرا نشکاس  پویت  اب  دشابیم  ید  یو  یا  یزغم  تنش  ام  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک  دشاب  هتشاد  تلاصا  دک  الاک  دشابیم 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522113-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: 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

EVDEVD  یزغم یزغم تنش   تنش ناونع : : ناونع 3737
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دزی یقودص  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

6117723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8و10 زیاس step2 یموتسرفن تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000333 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ نیون  دنمشناد  هدننک  هضرع  عجرم   UROMED یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  هتسب   F 8 زیاس یموتسرفن  تس  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

سراپ نیون  دنمشناد  هدننک  هضرع  عجرم   UROMED یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  هتسب   F 10 زیاس یموتسرفن  تس  الاک :  مان 
تس 70 دادعت : 

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

رد  IRC دک .ددرگ  همیمض  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  دیق  روتکافشیپ 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38229107-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: 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

یموتسرفن یموتسرفن تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838
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ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: 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 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

6117724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم   HSE دحاو مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000101 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   OTOMETRICS CO هدنزاس عجرم   Itera2 لدم یجنس  ییاونش  یکینیلک  هلاناک  ود  رتمویدا  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرد تفرشیپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن و اضما  رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  دشابیم ، یراذگتمیق  رد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رقا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دننک ،  یراذگراب  هناماس  رد  ددجم 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: 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

نیما 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 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

6117726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش ناوریش یبیکرت   یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین زاین   زاین دروم   دروم   HSEHSE  دحاو دحاو مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

یحارج یحارج ناگو   ناگو 1 .51 .5 ** 1 .51 .5 هیال   هیال ودو   ودو هیال   هیال کیکی   ناش   ناش ناونع : : ناونع 4040
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تسیل قبط  کی )  هجرد  گنر  تیبثت  تنامضاب  لواژ  با  دض  لاگرت  یا  هچراپ   ) یحارج ناگو  هیال 1.5*1.5 ودو  هیال  کی  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101092923000084 زاین :  هرامش 
نیما ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریپ  بط  نایور  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 5  هتسب  یدنب  هتسب  عون   1/5x1/5 m زیاس لواژ  بآ  دض  لاگرت  سنج  هروفرپ  یحارج  ناش  الاک :  مان 
ناریپ بط  نایور  هدننک  هضرع 

هتسب 50 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

بط ماهلا  یتراجت  مان  تکاپ   4210E دک  cmx150 cm 200 زیاس لیرتسا  بآ  دض  یحارج  راد  بسچ  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 
تکاپ 50 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هاگن سوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یلاکیدم 1  تکاپ   80x80 cm لیرتسا فرصمرابکی  رادبسچ  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ریرح  تفاب  باتهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   75x75 cm زیاس یا  هچراپ  هداس  زبس  یحارج  ناش  الاک :  مان 
ریرح تفاب  باتهم 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس  یرف  هدش  هنیمل  نوونان  یا  هچراپ  سنج  هداس  لدم  یناتسرامیب  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
مدقم ناهفصا 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اناسراپ  بط  یتراجت  مان  کپ  یو  هتسب   40x40 cm زیاس  D 40 لدم ینلیتا  یلپ  هیال  دناب و  ناپسا  سنج  هروفرپ  زیلاید  یحارج  ناش  الاک :  مان 
نایسراپ بط  ناسحا 
هتسب 150 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  بط  هط  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   150x150 cm زیاس هداس  لدم  لاگرت  سنج  هیال  کی  یحارج  ناش  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم مان  ددرگ  تسویپ  روتکافشیپدسرب  ینف  سانشراک  دات  هب  ددرگ  هعجارم  زکرم  هب  اه  هنومن  تیور  تهج  امتح  هدنشورف  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یزودلگ  هنومن  قبط 

8148653141 یتسپ :  دک  ناتسلبنس ،  هچوک  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34455051-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34461034-031 :: 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
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبیرقتژارتم 390 هب  درادناتسا  یاهگنراب  ناتسرامیب  هاگنامرد  گنربش  یاهراون  بصنو  شرب   - یحارط  - هیهت  - یریگ هزادنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم

1101005934001015 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شیدنا نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   SH3I لدم  20x60 cm زیاس  PVC سنج هلاس  هس  گنربش  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 
نایناریا تمالس 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک - دشابیم نینموملاریما  ناتسرامیب  لحمرد  راک  یارجا  - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهعب  یراج  یاه  هنیزه  هیلکو  بصنو  شرب  هیهت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یرون  سدنهم   09163080496 هرامشاب یگنهامه  تهج  - دسربرظان سانشراک  دات  هبو  دشاب  کی  هجرد  عونزا  گنربش  یاهراون 

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

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

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

390390 یبیرقتژارتم   یبیرقتژارتم هبهب   درادناتسا   درادناتسا یاهگنراب   یاهگنراب ناتسرامیب   ناتسرامیب هاگنامرد   هاگنامرد گنربش   گنربش یاهراون   یاهراون بصنو   بصنو شرب   شرب  - - یحارط یحارط  - - هیهت هیهت  - - یریگ یریگ هزادنا   هزادنا ناونع : : ناونع
عبرمرتم عبرمرتم

4141
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچگ ریز  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000612 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  لو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  لو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 6

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

یچگ یچگ ریز   ریز دناب   دناب ناونع : : ناونع 4242
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(jms  ) جیرتراک میدس  تانبرک  یب  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ای 1500 یددع  10 نتراک 150 دادعت
1101030733000466 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MEDICASOL هدنزاس عجرم   g 650 یددع نتراک 10   MEDICART لدم زیلاید  دربراک  یرمیلپ  جیرتراک  میدس  تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 

( مایتلا نامرد  تاکرادت   ) ادت
نتراک 150 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

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 15001500 ایای   یددع   یددع 1010 نتراک نتراک 150150 دادعت دادعت ( ( jmsjms  ) ) جیرتراک جیرتراک میدس   میدس تانبرک   تانبرک یبیب   ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 4343
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000613 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  کپ  رتسیلب  هتسب   cc 1 قیرزت لیرتسا  فرصمرابکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

هلاس کی  تخادرپ 
هدتننک 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

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 4444
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101094336000581 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHMITZ یتراجت مان  سناژروا  دربراک   STL 285.100 لدم رامیب  لمح  تخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  دات  زا  سپ  ههام  تخادرپ 4  یتسویپ - کرادم  ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا   - تلاصا ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب 

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

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط

4545
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دزی یقودص  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

6117755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

35و37و39 پچ لایشنورب  نمول  لبد  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000334 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298635   fr 35 زیاس پچ  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298637   fr 37 زیاس پچ  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298639   fr 39 زیاس پچ  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد  IRC دک .ددرگ  همیمض  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  دیق  روتکافشیپ 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38229107-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: 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

وو3939 وو3737 3535 پچپچ لایشنورب   لایشنورب نمول   نمول لبد   لبد هلول   هلول ناونع : : ناونع 4646
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راجیب ینامرد  زکرم   :: 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

6117762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناپو اب ال  یکشزپنادند  سپسوف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091346000011 زاین :  هرامش 

راجیب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   JINLONG MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   QYQ-FA 1/8 1800 دک  mm 1/8 زیاس یکشزپ  یسپویب  سپسروف  الاک :  مان 

JINLONG MEDICAL یتراجت مان  پالف  پیلف  یسدنهم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئاراو  دشاب  دم  یآ  هناماس  رد  دیاب  روکذم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6651813584 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر - ) ) ماما راولب  راجیب - راجیب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38224432-087  ، 38224433-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236662-087 :: 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

ناپو ناپو الال   اباب   یکشزپنادند   یکشزپنادند سپسوف   سپسوف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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سابعردنب ناکدوک  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 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

6117783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  یدقن و  تخادرپ  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  زیلایدومه  کمن  صرق  ولیک ) 2000) نت ود  رادقم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ   . دشابیم ناتسرامیب  رابنا 

1101091093000119 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کاترف نارتسگ  باریم  هدننک  هضرع  عجرم  باریم  کمن  صرق  یتراجت  مان   kg 20 نتراک بآ  هیفصت  کمن  صرق  ریگ  یتخس  الاک :  مان 
نتراک 2,000 دادعت : 

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

ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت  یدقن و  تخادرپ  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  زیلایدومه  کمن  صرق  ولیک ) 2000) نت ود  رادقم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ   . دشابیم

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: 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

زیلایدومه زیلایدومه کمن   کمن صرق   صرق ولیک ) ) ولیک 20002000 )) نتنت ودود   رادقم   رادقم ناونع : : ناونع 4848
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ناریا همیب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب 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

6117795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  زاگ  یشک  هلول  متسیس  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001356000001 زاین :  هرامش 

ناریا همیب  هدننک :  رازگرب 
یشوهیب هاگتسد  گنیتیف  زاگ و  هلول  الاک :  مان 

ددع 261 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم 80: چنیا راکوت 4  زاگ  یشک  هلول  لک  ژارتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم 3: چنیا زیاس 3  و 

رتم رتم و 178 3: چنیا زیاس 2  و 
ددع  5 چنیا : زیاس 2 ریش  بصن  و 

ددع 1: چنیا زیاس 1و1/4  ریشو 
ددع 2 چنیا : زیاس 1  ریشو 

ددع 10 چنیا : زیاس 1/2  ریشو 
ارجا بصن و  یسدنهم و  ماظن  اه  هنیزه  ریاس  و 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  ناریا  همیب  یتسرپرس  هبعش  ریفس  نامتخاس  هداز  فجن  بارت  دیهش  ناتسرنه و  عطاقت  ناتسرنه  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3715664374

31014404-025  ، 37736969-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37738794-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوهیب یشوهیب هاگتسد   هاگتسد گنیتیف   گنیتیف وو   زاگ   زاگ هلول   هلول // نامتخاس نامتخاس زاگ   زاگ یشک   یشک هلول   هلول متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4949
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000611 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/5x30 mm زیاس  resolute ییوراد یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 390 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتساوخرد  یاه  زیاس  .زکرم / هتشذگ  تاونس  قبط  هیوست  .تسا / یمازلا   irc یاه دک  یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا  .دشاب / یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / تسویپ

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: 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

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یپارتویزیف  فلتخم  یاه  هلوح  کپ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000379 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیون شخب  ناوت  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   58x38 cm زیاس یپارتویزیف  کپ  صوصخم  یندرگ  هلوح  الاک :  مان 

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

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

اضقنا خیرات  هدنشورف و  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب  یم  تسویپ  هب  یلک  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  هلاس  هس 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوراد ییوراد یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 5050

تسویپ تسویپ هبهب   یپارتویزیف   یپارتویزیف فلتخم   فلتخم یاه   یاه هلوح   هلوح وو   کپکپ   تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زبس نیو  پلاکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000615 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
وراد کوان  هدننک  هضرع  عجرم   WEBEST یتراجت مان  یددع  هبعج 100   g 21 یکشزپ فرصم  رابکی  نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

هبعج 10,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یاراد  تبث و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ددع  هب  دادعت 

ههام 6 تخادرپ
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس نیو   نیو پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 5252
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب زیاس  / یددع هتسب 100  دادعت 1000  طسوتم  زیاس  / یددع هتسب 100  دادعت 100  کچوک  زیاس  سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یددع هتسب 100  دادعت 500 

1101092378000989 زاین :  هرامش 
جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  کچوک  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

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

ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  گرزب  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 500 دادعت : 

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

هتسب دادعت 500  گرزب  زیاس  / یددع هتسب 100  دادعت 1000  طسوتم  زیاس  / یددع هتسب 100  دادعت 100  کچوک  زیاس  سکتال  هنیاعم  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام ود  هیوست  / الاک تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  >IRC دک / دم یآ  رد  الاک  تکرش و  / یددع  100

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

گرزب گرزب زیاس   زیاس // یددع یددع   100100 هتسب   هتسب   10001000 دادعت   دادعت طسوتم   طسوتم زیاس   زیاس // یددع یددع   100100 هتسب   هتسب   100100 دادعت   دادعت کچوک   کچوک زیاس   زیاس سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
یددع یددع   100100 هتسب   هتسب   500500 دادعت   دادعت
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 15000   cbc فرظ  / ددع دادعت 12000  راد  لژ  یمیشویب  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  دادعت 9600   pt.ptt فرظ  / ددع دادعت 5000   u/a.u/c فرظ

 / ددع یهاگتسد 9600   esr فرظ
1101030094000914 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
ml 16 تیفرظ هیربکا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  فرظ  یکیتسالپ  سنج  یمیشویب  روزیلانآ  وتا  هاگتسد  دربراک   2 تنمپولود کپ  یس  فرظ  الاک :  مان 

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

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

تروص رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6  ددع -  دادعت 5000  فرصم 100*12  رابکی  فرظ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع 

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   pt.pttpt.ptt فرظ   فرظ  / / ددع ددع   50005000 دادعت   دادعت   u/a.u/cu/a.u/c فرظ   فرظ ددع   ددع   1500015000 دادعت   دادعت   cbccbc فرظ   فرظ  / / ددع ددع   12 00012000 دادعت   دادعت راد   راد لژلژ   یمیشویب   یمیشویب فرظ   فرظ ناونع : : ناونع
 / / ددع ددع   96009600 یهاگتسد   یهاگتسد   esresr  فرظ فرظ ددع   ددع   96009600
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جرک زربلا  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

6117845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس 5 یدنب مخزدناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000614 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   5x200 cm زیاس هداس  لدم  نامسناپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

لور 2,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

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

تناس تناس 55 یدنب یدنب مخزدناب   مخزدناب ناونع : : ناونع 5555
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 100  دادعت 500  گرزب  زیاس  / یددع هتسب 100  دادعت 1000  طسوتم  زیاس  لینیو  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000988 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 500 دادعت : 

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

دک / دم یآ  رد  الاک  تکرش و  / یددع هتسب 100  دادعت 500  گرزب  زیاس  / یددع هتسب 100  دادعت 1000  طسوتم  زیاس  لینیو  هنیاعم  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام ود  هیوست  / الاک تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  >IRC

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

یددع یددع   100100 هتسب   هتسب   500500 دادعت   دادعت گرزب   گرزب زیاس   زیاس // یددع یددع   100100 هتسب   هتسب   10001000 دادعت   دادعت طسوتم   طسوتم زیاس   زیاس لینیو   لینیو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 5656
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

6117853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسگرن  ups تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000287 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هتسب الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 3 عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت  مدع  تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: 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

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

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

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

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

6117860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تادنتسم  تسیل و  حرشب  لخاد  دیلوترامیب  نکمرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000088 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیسراپ بط  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیسراپ  بط  هژیوآ  هدنزاس  عجرم   AV Warmer 360 لدم یکشزپ  رامیب  نکمرگ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ینف  تاصخشم  لودج  لیمکت  دشاب و   imed مان تبث  دیاب  هدننک  نیمات  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  فک  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رایهلا 09117158478  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .تسیمازلا  یتساوخرد  کرادم  هدش و  روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  و 

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

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسگرن یسگرن   upsups ناونع : : ناونع 5757

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تادنتسم   تادنتسم وو   تسیل   تسیل حرشب   حرشب لخاد   لخاد دیلوترامیب   دیلوترامیب نکمرگ   نکمرگ ناونع : : ناونع 5858
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زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمور رتم  یسکا  سلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090948000152 زاین :  هرامش 

زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد ایشرپ  ما  یپ  یآ  ما  تس  یسکا  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  دوش -  قاصلا  روتکاف  شیپ   - یتسویپ تاصخشم  قبط  -  imed رد یگدنیامن  ای  هدننک  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615413 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  نمهب  راولب 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34414907-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34414907-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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

6117888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا  زیاس 30. نشکاس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000612 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  اون  دوبهب و  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  زیاس 30  یکشزپ  نشکاس  هلول  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: 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

یزیمور یزیمور رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ ناونع : : ناونع 5959

3030 زیاس   زیاس نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 6060
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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 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

6117918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2000  اب  زیاس 3  ددع و  دادعت 100  اب  زیاس 2  یتسوپ  چناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دات  دروم   KAI دنرب دشابیم و  هباشم  دک  ناریا 

1101030577000457 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

دک لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدنزاس  عجرم  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 3 زیاس یحارج  یتسوپ  چناپ  الاک :  مان 
03-556-37

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تازیهجت هدنزاس  عجرم  یج.ما.یت  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  ییاوقم 25  هبعج  لدم 0020   mm 2 زیاس فرصمرابکی  یتسوپ  یسپویب  چناپ  الاک :  مان 
بط قفا  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  قفا  یکشزپ 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/24 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

تسا تسا دات   دات دروم   دروم   KAIKAI دنرب   دنرب وو   دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع   2 0002000 دادعت   دادعت اباب   زیاس  33   زیاس وو   ددع   ددع   100100 دادعت   دادعت اباب     22 زیاس   زیاس یتسوپ   یتسوپ چناپ   چناپ ناونع : : ناونع 6161
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یهیقفرتکددیهش  ناتسرامیب  یبط  یاهزاگ  یشک  هلول  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000815 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبط یاهزاگ  یشک  هلول  یارجا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125514-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش زاریش یهیقفرتکددیهش   یهیقفرتکددیهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ یشک   یشک هلول   هلول یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6262

8/58/5 زیاس   زیاس // تفج تفج   60006000 دادعت   دادعت   88 زیاس   زیاس // تفج تفج   60006000 دادعت   دادعت   7/57/5 زیاس   زیاس // تفج تفج   30003000 دادعت   دادعت زیاس  77   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تفج تفج   600600 دادعت   دادعت

6363
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زیاس / تفج دادعت 6000  زیاس 8  / تفج دادعت 6000  زیاس 7/5  / تفج دادعت 3000  زیاس 7  ردوپ  نودب  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفج دادعت 600   8/5

1101092378000990 زاین :  هرامش 
جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 7 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 3,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 7/5 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 6,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 8 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 6,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 8/5 زیاس ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 600 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 600 زیاس 8/5  / تفج دادعت 6000  زیاس 8  / تفج دادعت 6000  زیاس 7/5  / تفج دادعت 3000  زیاس 7  ردوپ  نودب  یحارج  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام ود  هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دم یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / تفج

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
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوپ نودب  هنیاعم  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000296 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نیفلد هدننک  هضرع  عجرم   LARA یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   L زیاس سکتال  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 15 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نیفلد هدننک  هضرع  عجرم   LARA یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   S زیاس سکتال  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
اهاط بط  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم   REMEDY یتراجت مان  یددع  نتراک 10   M زیاس سکتال  سنج  ردوپ  نودب  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوپ ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش .  یرازگراب  هناماسرد  شورف  دحاو  هرامشودنرب  هارمهب  روتکاف  شیپ.ددع  یناریا 8000 تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000287 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 8,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 4 ات تخادرپو  تکرشاب  اهلاسرا  هنیزه   . دشاب هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیآ  زا  هیدات  یاراد  تکرش  دشاب .  یناریا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36230895-021  ، 36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش .  .  دوش یرازگراب   یرازگراب هناماسرد   هناماسرد شورف   شورف دحاو   دحاو هرامشودنرب   هرامشودنرب هارمهب   هارمهب روتکاف   روتکاف شیپ.ددع   شیپ.ددع 80008000 یناریا   یناریا تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 6565
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 70  کرود  یگنرس  لاود  ولب  ناربمم  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001245 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان   ml 0/5 یگنرس ییاوقم 5  هبعج  یکشزپ  مشچ  یحارج  لآود  ولب  ناربمم  لولحم  الاک :  مان 
هبعج 70 دادعت : 

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

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یالاک   یالاک تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع   7070 دادعت   دادعت کرود   کرود یگنرس   یگنرس لاود   لاود ولب   ولب ناربمم   ناربمم لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 6666
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یولع ینامرد  یشزومآ 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 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

6117945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ لخاد  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091613000055 زاین :  هرامش 

یولع ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رادید زنل  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  رادید  زنل  یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم   IANDEYE لدم کیبوفوردیه  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

ددع 1,400 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

BIOVISION INJECTION یتراجت مان   g 50 مجح رادید  زنل  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  راد 17544  لفق  یکشزپ  مشچ  روتکجنیا  الاک :  مان 
ددع 1,400 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک  دوش  تبث  روتکاف  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5146614599 یتسپ :  دک  مجنمراولب ،  دادرم  مجنپ  نادیمزیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32663086-041  ، 2663086-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2663086-041 :: 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

یمشچ یمشچ لخاد   لخاد زنل   زنل ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 60 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gurwdjg6byrar?user=73474&ntc=6117945
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117945?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000267 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناحارط هدننک  هضرع  عجرم  هیتآ  لیتسا  ناحارط  هدنزاس  عجرم  روسرپمک 1  دادعت  رفص  یالاب  هجرد  امد 4  هدودحم   TSD-112 لدم رفص  یالاب  هناخدرس  الاک :  مان 

هیتآ لیتسا 
ددع 1 دادعت : 

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

سامت نفلت  تشادهب  زکرمرابتا  لیوحت  - هدنشورف اب  لمح  هنیزه  - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ  - لاس کی  زا  شیب  یتناراگ  یاراد  تاعطق  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09904327370 تهج 

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهاگشیامزا6117572 هحفص 2)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیووکو 611763519 ازناولوفنآ  یلوکلوم  صیخشت  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6117643 نوخ  زاگ  روزیلانآ  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هنیزه6117675 ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 20 و 15 یموتکپ  یلپ  رینسا 
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبورکیم6117700 هنومن  هشیش  هحفص 2)تیک و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مال6117885 تشک -  طیحم  ردوپ  هلول -  هحفص 2)عاونا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتوک6117887 هبل  کی  لاسگرزب  فرصم  راب  کی  هحفص 2)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

رفص رفص یالاب   یالاب هناخدرس   هناخدرس ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 60 ھحفص 59 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ییامام6117890 کوه  هحفص 2)ونیمآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دوش6117946 رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  الاک  دنرب  ددع  دادعت 100  اب  رتیل  یلیم  نوخ 450  دصف  هحفص 2)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 60 ھحفص 60 
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