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

( یهگآ دادعت 4  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

( یهگآ دادعت 3  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 104  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 5

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

( یهگآ دادعت 271  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 88

140 1140 1 یدید     1818 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 13,960 , 0002 13,960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   400رالد ,750400 تاراما750, تاراما مهرد   110مهرد ,850110 ,850

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   202هکس ,970 , 000202 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   281رالد , 000281 , سیئوس000 سیئوس کنارف   440کنارف ,300440 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع304,900304,900رالد ناتسبرع لایر   108لایر ,710108 ,710

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 86هکس ,500 , 00086 ,500 , وروی000 ژورن433,890433,890وروی ژورن نورک   40نورک ,90040 ,900

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,806 , 00018 ,806 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,494دنوپ 0 10494, 0 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   309,970309,970دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((307307))

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

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

زا 268 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001006021000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125579 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد  دیلوت  یمیشویب  رزیالانآوتا  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یمیشویب ) رزیالانآوتا  یهاگشیامزآ ( یصیخشت  هاگتسد  تمالس  یکشزپ و   ، وراد تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکناب ربتعم  همانتنامض  ای  دقن  هجو  زیراو  تروص  هب  تسا  مزال  هک  دشاب  ¬ یم لایر  غلبم 1/900/000/000  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
ای دوش و  هئارا  یطرش ،) دیق و  هنوگچیه  نودب   ) تیریدم نیا  طسوت  دیدمت  لباق  ههام و  تلهم 3  اب  ناردنزام ، ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  مان  هب 

نامرد تیریدم  یلنسرپ  یاه  هنیزه  مانب  هرامش 1111215080  هب   203 دک ، رهشمئاق یزکرم  هبعش  نارگراک  هافر  کناب  دزن  هارمه  یراج  باسح  هب  نآ  یدقن  هجو 
.دنیامن  زیراو  ناردنزام  یعامتجا  نیمات 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیمات نامرد  تیریدم   - تقادص هچوک  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهش ،  مئاق  ناردنزام -  ، 1414141414 یتسپ :  دک  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 01142265618 :4765935489 و  یتسپ دک  ناردنزام  - یعامتجا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت یمیشویب   یمیشویب رزیالانآوتا   رزیالانآوتا هاگتسد   هاگتسد   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   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 268 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rt6p4bq65499c?user=73474&ntc=6125579
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125579?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01/12 و 01/11 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 19   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشودعبنم تعاس 19 ات  رثکادح   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126070 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاسیرادا 16  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  ریغ  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   655/000/000 نیمضت :  هرمق -  ود  یفقس  لمع  قاتا  غارچ  هاگتسد  شزومآ 6  یزادنا و  هار  بصن  لمح  دیرخ 

لایر   2/400/000/000 نیمضت :  لاسگرزب -  لافطا  روتالیتنو  هاگتسد  لاسگرزب و 2  روتالیتنو  هاگتسد  شزومآ 8  یزادنا و  هار  بصن  لمح  دیرخ 
لایر   700/000/000 نیمضت :  مرس  پمپ  هاگتسد  شزومآ 38  یزادنا و  هار  بصن  لمح  دیرخ 

لایر   1/150/000/000 نیمضت :   c- arm مرآ یس  هاگتسد  کی  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن  لمح  دیرخ 
لایر   760/000/000 نیمضت :  تعاس -  رد  تست  ( 800  ) الاب یراک  مجح  اب  رزیالانآوتا  هاگتسد  کی  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن   ، لمح  ، دیرخ

لایر   1/950/000/000 نیمضت :  هناخزپشآ -  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن  لمح  دیرخ 
لایر  1/225/000/000 نیمضت :  هناخیوشتخر -  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، لمح  ، دیرخ

لایر  2/500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یعامتجا  نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36  یمارهب  دیهش  هچوک  رفظ ، زا  رتالاب  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
یتسپ 1968644871

144 یلخاد 136 -   021-88783821 :: 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

زاگو تفن  یروآون  یروانف و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nioc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روانف ناینب و  شناد  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاهتکرش نایم  ملاس  تباقر  داجیا  نینچمه  یروانف ، رازاب  قنور  تفن ، تعنص  رد  ناینبشناد  دیلوت  زا  تیامح  روظنمهب  زاگ  تفن و  یروآون  یروانف و  کرا 

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  یاههاگشیامزآ  هعومجم  یاهزاین  نیمأت  یارب  ار  هناروآون  هناروانف و  یاهراکهار  ییاسانش  ناوخارف  روشک ، رد  روانف  ناینبشناد و 
.درک دیدمت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://petropark.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

c-c- مرآ   مرآ یسیس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   مرس -  -  مرس پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد   3838 روتالیتنو   - - روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد   22 وو   لاسگرزب   لاسگرزب روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد   88  - - یفقس یفقس لمع   لمع قاتا   قاتا غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
هناخیوشتخر هناخیوشتخر تازیهجت   تازیهجت هناخزپشآ   - - هناخزپشآ تازیهجت   تازیهجت رزیالانآوتا   - - رزیالانآوتا هاگتسد   هاگتسد کیکی    -  - armarm

22

روانف روانف وو   ناینب   ناینب شناد   شناد یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف 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 268 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6zlvbj5s9y8d3?user=73474&ntc=6126070
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت رهش  یسدنهم  ینف و  رواشم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  GPR اههار و یزاسور  تیعضو  هزیناکم  تشادرب  تازیهجت  حلاصم و  تمواقم  کیزیفوئژ  تازیهجت  اههاگتسد و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 27.500.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.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

ییوردوخ ییوردوخ   GPRGPR وو   اههار   اههار یزاسور   یزاسور تیعضو   تیعضو هزیناکم   هزیناکم تشادرب   تشادرب تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم تمواقم   تمواقم کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 268 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d96lndq725ac4?user=73474&ntc=6126550
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001092683000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126281 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورتساگوئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,600,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تیریدم -37 کالپ - یتشهب دیهش  هار  راهچ  - یناشاک نابایخ  - هیا - یبرغ ناجیابرذآ   ، 5714613148 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا یعامتجا  نیمات  نامرد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لخاد6125579 دیلوت  یمیشویب  رزیالانآوتا  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  هحفص 2)دیرخ و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسد6126070  38 روتالیتنو  - هاگتسد  لاسگرزب و 2  روتالیتنو  هاگتسد   8  - یفقس لمع  قاتا  غارچ 
هناخزپشآ - تازیهجت  رزیالانآوتا  - هاگتسد  کی   - c- arm مرآ یس  هاگتسد  کی  مرس -  پمپ 

هناخیوشتخر تازیهجت 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  104104   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پوکسورتساگوئدیو پوکسورتساگوئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 268 ھحفص 5 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6124668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154142 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشیامزآ مزاول  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/19 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 268 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sezzm4sutzmwx?user=73474&ntc=6124668
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124668?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dsDNA-ANA-CCP هاگشیامزآ صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000100 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   Anti-CCP ELISA TEST KIT-96T عون  Anti-CCP تیک الاک :  مان 

هیتآ صیخشت  لآ  هدیا 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لآ هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   ANA ELISA TEST KIT-96T عون  ANA تیک الاک :  مان 

هیتآ صیخشت 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   dsDNA ELISA TEST KIT-96T عون  ds-DNA تیک الاک :  مان 

هیتآ صیخشت  لآ  هدیا 
هتسب 20 دادعت : 

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

ههام دودح 3 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم لاطبا  خساپ  زوجم  نتشادن  تروص  رد  دشاب  هتشاد  IMED هناماس رد  ار  اهتیک  نیا  شورف  رابتعا  زوجم و  دیاب  هدنشورف 

دشابیم هدنشورف  هدعب  امرس  هریجنز  ظفح 

8916657343 یتسپ :  دک  دزی ،  یزکرم  هاگشیامزآ  یناقلاط - راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257671-035  ، 37245444-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

dsDNA-ANA-CCPdsDNA-ANA-CCP  هاگشیامزآ هاگشیامزآ صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یسودرف  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 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dw6163 تاصخشم اب  نورتول  رتم  تاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000515 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   DIGITAL METER یتراجت مان   WC5CE لدم لاتیجید  رتم  تاو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  لیوحت 20 زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

یحتف سامت 09156183566  هب  زاین  تروص  رد 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

dw6163dw6163 تاصخشم تاصخشم اباب   نورتول   نورتول رتم   رتم تاو   تاو ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسیطانغم کوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000566 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان ناملآ  هدنزاس  روشک   INSTITUT DR.FOERSTER GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم   RO100 لدم یهاگشیامزآ   AC یسیطانغم کوی  الاک :  مان 

ناریا یژایلآ  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FOERSTER یتراجت
ددع 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  ییالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  اضاقت  حرش 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ   ACAC  یسیطانغم یسیطانغم کوی   کوی ناونع : : ناونع 99

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعراز 09132484029 یاقآ  یگنهامه  اب  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093871000068 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  ناجونم  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بآ لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINATOR یتراجت مان   UV-RAS-275 لدم  UV وترپ یروانف  اب  طیحم  هدننک  ینوفعدض  اوه و  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

سراپ هوژپ  نژ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هوژپ  نژ  ایمیک  هدنزاس  عجرم   KGO-55 لدم  Lit 55 روف هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رجف هوژپ  شناد   69RL2 لدم یهاگشیامزآ  یاه  تیک  هدنرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 

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

ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-5 رابنا هب  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  ههام  هس  تخادرپ  -4 روتکاف شیپ  هئارا  -3 هدوزفا شزرا  مرف  هئارا  -2 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعراز 09132484029 یاقآ  اب  یگنهامه  -7 تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد  ددرگیم 6- لاطبا  دیرخ  تساوخرد  اب  تریاغم  تروصرد 

7891715611 یتسپ :  دک  ناجونم ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یریما  دمحم  میدق  سناژروا  ملعم  راولب  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301166-034  ، 43301940-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43301166-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه تیک   تیک هدنرادهگن   هدنرادهگن لاچخی   لاچخی  - - LitLit   5555 روف   روف هاگتسد   هاگتسد -- UVUV  وترپ وترپ یروانف   یروانف اباب   طیحم   طیحم هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض وو   اوه   اوه هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - رلپمس لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000208 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک   BIOSAN هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   AP لدم یهاگشیامزآ  رلپمس  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بب   APAP  لدم لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ رلپمس   رلپمس تستس   ناونع : : ناونع 111 1
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - ریارد رزیرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000210 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   FEBTECH TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   SIP-CIP لدم یزاسوراد  عیانص  ریارد  رزیرف  کیتاموتا  همین  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

نازوهب یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس 22 یتناراگ   یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   -- ریارد ریارد رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 1212
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  ید  یس  یپ  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000863 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERLAB یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  سالک 6  راخب  والکوتا  ییایمیش  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  ید  یس  یپ  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یدید   یسیس   یپیپ   تست   تست ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ زکرم   زکرم
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 6F-JR4 (700 یصیخشت رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000036 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  شپت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTEQUE CORPORATION هدنزاس عجرم   mm 1 زیاس  6FR لدم قورع  بلق و  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تلاصا  بسچربو  دمیآددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6124920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - مرگبآ مامح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000207 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
فیرش زیهجت  دادرخ  هدننک  هضرع  عجرم   KTS دادرخ یتراجت  مان   B-22 لدم یژولورس  شوج و  بآ  یرام  نب  مامح  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 66 F-JR4 F-JR4 (700(700 یصیخشت   یصیخشت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 1414

B-22B-22 لدم   لدم یژولورس   یژولورس وو   شوج   شوج بآبآ   یرام   یرام نبنب   مامح   مامح ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 268 ھحفص 14 
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ 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

6124934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- تسویپ قبط  -- یکشزپ یاه  هاگتسد  نویساربیلاک  ملق   25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000413 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدیا هدننک  هضرع  عجرم  دنولا  ناژور  نازاس  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هتسب 20   D-IR2018 ریش هاگشیامزآ  تازیهجت  نویساربیلاک  تیک  الاک :  مان 

دنولا ناژور  نازاس 
هتسب 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  تکرش  یاهزوجمو  تادنتسمو  روتکاف  شیپ  -- یمظاک مناخ  ینف 09163064375  تاعالطا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- تسویپ تسویپ قبط   قبط ---- یکشزپ یکشزپ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ملق   ملق   2525 ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط   sofia رتتاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000607 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   EASY لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  تخادرپ  تسویپ - تسیل  قبط  رتخ  دلپ  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000138 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناردارب رالیچلاش و  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   PENLON یتراجت مان   SPA02 لدم یکشزپ  یشوهیب  نیشام  الاک :  مان 

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

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دشاب -  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   sofiasofia رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 1717

ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ تسویپ - - تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتخ   رتخ دلپ   دلپ (( هرهر  ) ) ینیمخ ینیمخ ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - رادرکیش روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000197 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Lit 55 تیفرظ امزآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  سراپ  یتراجت  مان   A.J 27 لدم راد  لاچخی  راد  رکیش  یهاگشیامزآ  روتابوکنا  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس 22 یتناراگ   یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   -- رادرکیش رادرکیش روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 1919

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

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

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

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

6125024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - یمشچ هس  یلومعم  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000200 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIKA یتراجت مان   B-383PLI لدم یمشچ  هس  لاکیدمویب  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ هسهس   یلومعم   یلومعم پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - نیبرود اب  یمشچ  هس  تنسورولف  ترونیا  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000199 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زامیات تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZEISS یتراجت مان   Primo Vert لدم یمشچ  هس  ترونیا  یرون  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ هسهس   تنسورولف   تنسورولف ترونیا   ترونیا پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - یمشچ هس  ویرتسا  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000203 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داد شاترف  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   MOTIC یتراجت مان   SMZ143 لدم یهاگشیامزآ  یمشچ  هس  راد  هیاپ  پوکسورکیم  ویرتسا  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ هسهس   ویرتسا   ویرتسا پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  -BACTEC کت کب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000205 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بطوپاکت هدننک  هضرع  عجرم   BACTEC یتراجت مان   FX لدم کیتاموتا  بورکیم  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا بورکیم   بورکیم روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - روتپیپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000209 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یار سودرف  هدننک  هضرع  عجرم   HAMILTON یتراجت مان  لدم 51248  یهاگشیامزآ  روتپیپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ روتپیپ   روتپیپ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین 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 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روباشین هاگشناد  یکشزپ  یسدنهم  یشزوما  هورگ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090955000034 زاین :  هرامش 

روباشین هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  اتکلا  یتراجت  مان   PRECISE لدم یکشزپ  روتالومیس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

بط تسردنت  نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   MedAIR یتراجت مان   Ls1-9R لدم یکشزپ  یزیمور  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تشادهب نازیم  هدننک  هضرع  عجرم   KENZ یتراجت مان   no. 120 لدم یکشزپ  پوکسوتتسا  یشوگ  الاک :  مان 

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

بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   K180 لدم پوکسوملاتفا  پوکسوتا و  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   c034000 لدم راد  هیاپ  یزکرم  یدیرو  راشف  جنسراشف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9319774446 یتسپ :  دک  روباشین ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کلملا ، ماظن  راولب  نازابناج ، راولب  یاهتنا  روباشین ، روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43305240-051  ، 43305000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43305234-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتالومیس   روتالومیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000416 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یکی  دیاب  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  دک  ناریا.دوش  عوجر  هناماس  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یم  در  تساوخرد  هناماس  یتسویپ 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: 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 ناونع : : ناونع 2626
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یپکسورپالراکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000862 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هورگ هدننک  هضرع  عجرم   Dufner Instrumente GmbH یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 18-20913   mm 18-13 زیاس یپوکسوکاروت  راکورت  الاک :  مان 
رصع نایور  نامرآ 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یپکسورپالراکورت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپکسورپالراکورت یپکسورپالراکورت ناونع : : ناونع 2727
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ناجروالف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092282000004 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددرگ لاسرا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  - 

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

1401/10/26 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  یتساوخرد  دنرب  طقف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8451673549 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یوربور  یناقلاط - منابایخ  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37421102-03  ، 37421101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37422727-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6125068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - یرتیل  70 ینیلاب ییامزآراک  صوصخم   CO2 روتابوکنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000196 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MMM یتراجت مان   CO2 لدم یهاگشیامزآ  روتابوکنا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مزاول   مزاول تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2828

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس 22 یتناراگ   یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   -- یرتیل یرتیل   7070 ینیلاب ینیلاب ییامزآراک   ییامزآراک صوصخم   صوصخم   CO2CO2 روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متفه هاگشیالاپ  دحاو 104  ، FGMS یاهرزیالانآ یزادنا  هار  تاداریا و  ندرک  فرطرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000661 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن هعلاطم  ار   Site Visit لیاف تیاس  زا  دیدزاب  تهج  یمارگ  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311094-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  فلتخم و  یاهزیاس  رد   PFN اماگ گنیکالرتنیا  رومف  لین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000398 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
suzhou xinrong best medical هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 5026-3413   11x260 mm زیاس  PFN اماگ گنیکالرتنیا  رومف  لین  الاک :  مان 

رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   instrument co.ltd
ددع 12 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

) ههام - تخادرپ 4  دمیا -  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ   104104 دحاو   دحاو ، ، FGMSFGMS یاهرزیالانآ   یاهرزیالانآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تاداریا   تاداریا ندرک   ندرک فرطرب   فرطرب ناونع : : ناونع 3030

گنیکالرتنیا گنیکالرتنیا رومف   رومف لین   لین ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ لیرتسا 4  کلات  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000109 زاین :  هرامش 

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

ددع  20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000134 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنهس  g 100 ینولیان هتسب  دیفس  کپوت  یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لطاب  صقان  مالعتسا...دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...دوش  یراذگ  تمیق  مالقا  هیلک...دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ   44 لیرتسا   لیرتسا کلات   کلات ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 3232

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 3333

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

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

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

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

6125228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

I-smart هاگتسد ABG جیرتراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000877 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان  یجیرتراک  ییاوقم 1  هبعج   ml 800 مجح یهاگشیامزآ  میساتپ  میدس و  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  یتسویپ  کرادم 

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 7 - الاب تیفیک  اب  - لماک رونیام  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000190 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رابمیش هدننک  هضرع  عجرم  رونیام  لدم  رزیالانآ  نکسا  وکلیم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

I -smartI -smart هاگتسد   هاگتسد ABGABG جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 3434

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس یتناراگ  77 یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   -- لماک لماک رونیام   رونیام تستس   ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  ریگ 50*30 -  تبوطر  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002959 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 300   30x45 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  بآ  بذاج  ذغاک  الاک :  مان 

نتراک 4,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lepo orien دنرب  6f-jl-4.0 یتسالپویژنآ رتتاک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000240 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Alviguide Blue+ INTERVENTIONAL CARDIOLOGY لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   6F زیاس  JR 4.0 لارومف رتتاک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

هیکرت هدنزاس  روشک   ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN VE DIS TICARET A.S هدنزاس عجرم   ALVISION یتراجت مان   GUIDING CATHETER
زارف هدننک  هضرع  عجرم 

هبعج 400 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپزاب 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت  -  - 3030 ** 5050 ریگ   ریگ تبوطر   تبوطر ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 3636

lepo orienlepo orien دنرب   دنرب   66 f- jl-4.0f- jl-4.0 یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنالاس 18 دیسررساب 1404/03/26 -  هنازخ  قاروا  تخادرپ  رتسوب -  B سالک یرتیل  یکشزپنادند 18  والکوتا  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یم  هبساحم  رادیرخ  طسوت  دیرخ  تردق  % 

1201003224000079 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرش  ناجیابرذآ  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب  راولب 29  زیربت  رد  لیوحت  هدوب  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 09148325173 دسا  مانهب   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1818 هنالاس   هنالاس  -  - 1404/03/261404/03/26 دیسررساب   دیسررساب هنازخ   هنازخ قاروا   قاروا تخادرپ   تخادرپ رتسوب - - رتسوب   BB سالک   سالک یرتیل   یرتیل   1818 یکشزپنادند   یکشزپنادند والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ یمیم   هبساحم   هبساحم رادیرخ   رادیرخ طسوت   طسوت دیرخ   دیرخ تردق   تردق % % 

3838
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

09188840358: یجرف
1101094152000249 زاین :  هرامش 

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

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دراو  هناماش  رد  یلک  تمیق  یراذگ و  تمیق  نآ  ساسا  ربو  هجوت  یتسویپ  تسیل  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ تسویپ   word لیاف ددرگ -  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

09188840358: یجرف

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   II نینوپورت   نینوپورت تیک   تیک ناونع : : ناونع 3939
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دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lepo orien دنرب  6f-jr-3.5 یتسالپویژنآ رتتاک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000238 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Alviguide Blue+ INTERVENTIONAL CARDIOLOGY لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   6F زیاس  JR 3.5 لارومف رتتاک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

هیکرت هدنزاس  روشک   ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN VE DIS TICARET A.S هدنزاس عجرم   ALVISION یتراجت مان   GUIDING CATHETER
زارف هدننک  هضرع  عجرم 

هبعج 400 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپزاب 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lepo orienlepo orien دنرب   دنرب   66 f- jr-3.5f- jr-3.5 یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 4040
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تیالو  کینیلک  یهاگشیامزا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000101 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 200  رد   mm 100 عافترا  mm 12 رطق یراشف  شوپرد  اب  یا  هشیش  داقعنا  دض  هدام  نودب  جردم   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش 
هتسب 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپزاب 2  هزور  الاک 7 لاسرا  تسا  یمازلا   imed هدوزفا شزرا  یهاوگ  روتکافشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط تیالو   تیالو کینیلک   کینیلک یهاگشیامزا   یهاگشیامزا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - یکشزپ PDL رزیل هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000186 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انایرآ ماشین  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اگیگ  یتراجت  مان   S560D لدم وم  تسوپ و  یکشزپ   IPL رزیل هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ PDLPDL رزیل   رزیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4242
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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 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودلاش تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000622 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 40  نتراک   12x16 mm زیاس دک 13451  زیلایدومه  تیک  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نودلاش نودلاش تستس   ناونع : : ناونع 4343
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یبوخ هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسوتسیس زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094987000076 زاین :  هرامش 

ییوخ هللا  تیآ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ تحص  هدننک  هضرع  عجرم   ASAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک  لدم 00-0311-10   4x302 mm زیاس هجرد  یپوکسوتسیس 30  زنل  کیتپا  الاک :  مان 

اردص
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   R.Wolf یتراجت مان  دک 8674205  یژولورا  پوکسوتکزر  هاگتسد  هعطق  تنملا  گنیکرو  الاک :  مان 

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

اردص رتسگ  تحص  هدننک  هضرع  عجرم   WENKERT یتراجت مان  یژولوروا  دربراک  لدم 110-200   fr 19 پوکسوتکزر پول  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   A22026A لدم پوکسوتکزر  یحارج  تیش  الاک :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5819637559 یتسپ :  دک  دازآ ،  هاگشناد  بنج  هیقف  تیالو  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36437724-044  ، 36437704-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36437704-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسوتسیس یپوکسوتسیس زنل   زنل ناونع : : ناونع 4444
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نژورتین  ردنلیسژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000852 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاگ ناکرا  هدنزاس  عجرم   m^3 8/5 مجح ردنلیس  دصرد  صولخ 99/999 یهاگشیامزآ  نژورتین  الاک :  مان 

ردنلیس 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  نژورتین  ردنلیسژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا ات  یربرابو  لاسرا  هنیزه  دشابیم - عنامالب  تیفیک  طرش  هب  یناریا  دنرب  هنوگره  هئارا  دشاب -  ناریا  تخاس  نشکاس - رگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  اب  ناتسرامیب 

1101091800000834 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 
ددع 4,000 دادعت : 

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

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب   . تسیمازلا هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژورتین نژورتین ردنلیسژراش   ردنلیسژراش ناونع : : ناونع 4545

رابنا رابنا اتات   یربرابو   یربرابو لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه دشابیم - - دشابیم عنامالب   عنامالب تیفیک   تیفیک طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا دنرب   دنرب هنوگره   هنوگره هئارا   هئارا دشاب -  -  دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس نشکاس - - نشکاس رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب

4646
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فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  برد  ود  یرتیل  والک 500 وتا  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091895000049 زاین :  هرامش 

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رگزاس هدننک  هضرع  عجرم  رگزاس  هدنزاس  عجرم   AC-500 لدم یکشزپ  راخب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

فسوخ رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست  دشابرابتعا  خیرات  یاراد  دمیا  هناماس  رد  الاک  یرادرب و  هرهب  تخاس و  هناورپ  یاراد  وضع و  دمیا  هناماس  رد  رظن  دروم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09156681653 هرامش  هدنشورف  اب  یربربراب  هنیزه  یکشزپ و  تازیهجت  لوئسم  دات  لیوحت و  زا  سپ  یدقن 

9735141776 یتسپ :  دک  یتشهب 1 ،  دیهش  شبن  فسوخ -  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31638536-056  ، 32074290-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32074290-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  ینف  تاصخشم  قباطم  یریگنوخ  یلدنص  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000265 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایرآ  دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   BDC2111211 لدم تباث  هیاپ  کیتاموتا و  هدند  مزیناکم  اب  نکش  ود  یریگ  نوخ  یکشزپ  تخت  الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس  هدنزاس 
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط برد   برد ودود   یرتیل   یرتیل 500500 والک   والک وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

(( تسا تسا دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یاهالاک   یاهالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یریگنوخ   یریگنوخ یلدنص   یلدنص ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عنامالب بسانم  تمیق  / تیفیک / ندوب یناریا  طرش  هب  دنرب  هنوگره  هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا   (- دنبرفص  ) کال نیراپه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه.تسا 

1101091800000833 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمراپ رتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم   KW یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  یکشزپ  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 
هبعج 10,000 دادعت : 

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

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب.تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عنامالب عنامالب بسانم   بسانم تمیق   تمیق // تیفیک تیفیک // ندوب ندوب یناریا   یناریا طرش   طرش هبهب   دنرب   دنرب هنوگره   هنوگره هئارا   هئارا تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  (-  (- دنبرفص دنبرفص  ) ) کالکال نیراپه   نیراپه ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   یربراب   یربراب هنیزه.تسا   هنیزه.تسا
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه - تسا عنامالب  بسانم  تمیقو  تیفیک  طرش  هب  یناریا  دنرب  هنوگره  هئارا  دشاب - ناریا  تخاس  یپوکسودنآ  یناهد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  یربرابو  لاسرا 

1101091800000831 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نازاس نیون  هدننک  هضرع  عجرم  دراگراساپ  تمالس  نازاس  نیون  هدنزاس  عجرم   AGAT لدم ینلیپورپ  یلپ  سنج  یپوکسودنآ  فرصمرابکی  یناهد  الاک :  مان 
دراگراساپ تمالس 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب.تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا هنیزه   هنیزه -- تسا تسا عنامالب   عنامالب بسانم   بسانم تمیقو   تمیقو تیفیک   تیفیک طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا دنرب   دنرب هنوگره   هنوگره هئارا   هئارا دشاب - - دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس یپوکسودنآ   یپوکسودنآ یناهد   یناهد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف اباب   یربرابو   یربرابو
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0100736 اضاقت (/ ...و راگرپو  سیلوک  ) کیناکم هاگراک  یریگزادنا  تالآرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000497 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سراپ دیدح  ناروتوم  هدننک  هضرع  عجرم   mm 25-0 یریگ هزادنا  هدودحم  یجراخ  رطق  یریگ  هزادنا  رتمورکیم  الاک :  مان 

ددع 44 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / دیئامرف هعلاطم  تقد  هب  تادنتسمرد  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ...و ...و راگرپو   راگرپو سیلوک   سیلوک )) کیناکم کیناکم هاگراک   هاگراک یریگزادنا   یریگزادنا تالآرازبا   تالآرازبا ناونع : : ناونع 5151
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رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب زکرم  داتس  اهیرامیب  دحاو  تهج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093187000082 زاین :  هرامش 

رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهام بط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم   EMPEROR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   BGM-601S لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

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

بط صیخشت  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   LINKFAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   30G زیاس لدم 1330-01  یهاگشیامزآ  ینزوس  تسنال  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت  ساسا  رب  ممالقا  کرامو  دنرب  دریگ  تروص  مالقا  تاحیضوت  قبط  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب  سامت  هطوبرم  سانشراک  هب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یربراب  لاسرا و  لمح و  هنیزه 

ییاز رفص  یاقآ  09159999931

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  رون _  دجسم  بنج  رون _  نابایخ  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916766385

37231163-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37231160-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم داتس   داتس اهیرامیب   اهیرامیب دحاو   دحاو تهج   تهج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  تفارگ  شم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000180 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک حارج  بط  اریو  هدنزاس  عجرم  لاکیدماریو  یتراجت  مان  یددع  هبعج 10   VIR-CV لدم تفارگ  رشم  هاگتسد  رد  تسوپ  هعسوت  دربراک  شم  هحفص  الاک :  مان 

حارج بط  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هبعج 2 دادعت : 

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

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس یتناراگ  33 یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   تفارگ   تفارگ شمشم   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353
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نباکنت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرتیل  هلابز 770  نزخم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094688000013 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  نباکنت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نباکنت رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرتیل  هلابز 770  نزخم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدش  رپ  ءاهب  مالعتسا  گرب  نیمضت و  یتخادرپ  شیف  یراذگراب  دانسا  نداتسرف  ماگنه  رد 

4681847436 یتسپ :  دک  نباکنت ،  یرادرهش  تسپ  هرادا  یوربور  نباکنت  نباکنت ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222021-011  ، 54222202-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5442022-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lepo orien دنرب  6f-jl-3.5 یتسالپویژنآ رتتاک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000237 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتتاک گنیدیاگ  رتتاک  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   CL6JL35 زیاس  Orien Guiding Catheter لدم یتسالپویژنآ  رتتاک  گنیدیاگ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

اینامراک تراجت  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نیروا  یتسالپ  ویژنآ 
نتراک 650 دادعت : 

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

ههام تخادرپزاب 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتیل   یرتیل   770770 هلابز   هلابز نزخم   نزخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

lepo orienlepo orien دنرب   دنرب   66 f- jl-3.5f- jl-3.5 یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  {- HYDROSURGERY} بآ اب  یحارج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000183 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارآ لالج  هدننک  هضرع  عجرم  تجاسرو  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   mm 14 زیاس هجرد  یرجرسوردیه 15  یفرصم  هتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس یتناراگ  33 یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   {-{- HYDROSURGERYHYDROSURGERY }} بآبآ اباب   یحارج   یحارج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5656

یکشزپ یکشزپ یموتسا   یموتسا بسچ   بسچ یکشزپ -  -  یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یکشزپ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003419 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لوسر دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   ZENSIV یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 100 زیاس  B2N1000 لدم یکشزپ  یموتسا  بسچ  الاک :  مان 

ءاکرش هداز و 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   10x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   5x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 300 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  لتاب  تسچ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

بطاسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HONSUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یا  هچراپ  سنج  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یطیحم  یبلق و  یفارگویژنآ  دربراک  دک 541-502  یصیخشت  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یطیحم  یبلق و  یفارگویژنآ  دربراک  دک 542-502  یصیخشت  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   HENAN TUOREN MEDICAL DEVICE CO.LTD هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 10   FR6 لدم دازون  هشارت  هلول  دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  بط  دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  ینوفلس 1  هتسب   220x80 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  لاسگرزب  دسج  رواک  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نامرد بط  دازآ  هدننک  هضرع  عجرم   CaridianBCT هدنزاس عجرم  یتس  نتراک 6  دک 70700  یکشزپ  عون  نوخ  ضیوعت  تس  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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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یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ 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 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  قرب -  هدکشناد  ایشا  هاگشیامزآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000035 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یردیح یدئاق  ماهلا  هنایار  رواپ   PCB درب الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ینسح روصنم  هنایار  رواپ   PCB درب الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Raspberry pi4 8gb درب ددع  کی  درب Raspberry pi3 8gb و  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617976487 یتسپ :  دک  یروانف ،  یشهوژپ و  تنواعم  یراوزبس  - میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44013387-051  ، 44012521-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا قرب -  -  قرب هدکشناد   هدکشناد ایشا   ایشا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HAEFELY ، TRENCH و یاهتکرش تخاس  یاه  گنیشوب  روتامروفسنارت و  اتلد  تناژنات  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HAEFELY-TRENCH

1101001046000705 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 499 دادعت : 

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

افطل.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 07132142243  هب  یرایرهش  رتکد  یاقآ  اب  شسرپ  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  یاه  لیاف 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HAEFELY-TRENCHHAEFELY-TRENCH  وو   HAEFELY ، TRENCHHAEFELY ، TRENCH یاهتکرش یاهتکرش تخاس   تخاس یاه   یاه گنیشوب   گنیشوب وو   روتامروفسنارت   روتامروفسنارت اتلد   اتلد تناژنات   تناژنات تست   تست ناونع : : ناونع 5959
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست 2  . الاک دات  زا  سپ  دیرخ   . ربتعم یتناراگ  اب  سکروکس  دنرب  طقف  هلاناک 0/5-10  لاتیجید 8  رلپمس   . هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101090614001348 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

امزآ بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک   BIOSAN هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   AP لدم یهاگشیامزآ  رلپمس  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

دنیامن تمیق  هیارا  یکشزپ  تازیهجت  یاهتکرش  طقف   . ربتعم یتناراگ  اب  سکروکس  دنرب  طقف  هلاناک 0/5-10  لاتیجید 8  رلپمس   . هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 2   . الاک دات  زا  سپ  دیرخ  .

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام   22 هیوست   هیوست  . . الاک الاک دات   دات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ  . . ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   سکروکس   سکروکس دنرب   دنرب طقف   طقف   0/50/5 -- 1010 هلاناک   هلاناک   88 لاتیجید   لاتیجید رلپمس   رلپمس  . . هباشمدکناریا هباشمدکناریا ناونع : : ناونع 6060
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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 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیمراپ هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   AND هدنزاس عجرم   AND یتراجت مان   EK3000I لدم یهاگشیامزآ  وزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امزآ بط 

1101003366000088 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

امزآ بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   AND هدنزاس عجرم   AND یتراجت مان   EK3000I لدم یهاگشیامزآ  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور   10  ) یدقن هیوست : هوحن  مود - ) قاتشم   ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  لیوحت : لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بطبط سیمراپ   سیمراپ هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم نپاژ   نپاژ هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   ANDAND  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   ANDAND  یتراجت یتراجت مان   مان   EK3000 IEK3000 I لدم   لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ وزارت   وزارت ناونع : : ناونع
امزآ امزآ

6 16 1

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

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

زا 268 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wtr76ptw75zbz?user=73474&ntc=6125737
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125737?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - تکینروت هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000181 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تعنص نار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  نار  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یحارج  تکینروت  هاگتسد  دربراک   CF30 لدم ییوزاب  فاک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: 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 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

6125750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشویب هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000103 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم   BIOTECNICA یتراجت مان   BT 3000 یمیشویب روزیلانآ  مویکو  پمپ  روتوم 01-05162-08  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32568616-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس یتناراگ  33 یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   -- تکینروت تکینروت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6262

یمشویب یمشویب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363
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زیر ین  تخت  ادهش 90  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

6125759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  هاگشیامزآ  لیاسو  اه و  تیک  لماش  ملق   79 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  یدقن 4  ریغ  تخادرپ 

دشاب تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  مالقا  یمامت 
1101090716000007 زاین :  هرامش 

زیر ین  تخت  ادهش 90  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  مالقا  یمامت  تسا  دنمشاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7491617783 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  نیطسلف  نادیم  یناقلاط  نابایخ  زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53830111-071  ، 53830114-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53830116-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب هجوت   هجوت اباب   مالقا   مالقا یمامت   یمامت ههام   ههام   44 یدقن   یدقن ریغ   ریغ تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ لیاسو   لیاسو وو   اهاه   تیک   تیک لماش   لماش ملق   ملق   7979 ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل

6464
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ هب  هعجارم  ددع - دادعت 5  هب  گولانآ  جنس  تبوطر  ددع - دادعت 10  هب  مومینیم  مومیسکام و  یا  هویج  جنسامد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 هام دنفسا  تخادرپزاب 

1101092647000460 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 250  + ات  C  ° 20  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 1 هجرد  اب  یا  هلیم  یا  هویج  جنسامد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 60  + ات  C  ° 30  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 1 هجرد  اب  یا  هیرقع  جنس  تبوطر  جنسامد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم ددع - - ددع   55 دادعت   دادعت هبهب   گولانآ   گولانآ جنس   جنس تبوطر   تبوطر ددع - - ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   مومینیم   مومینیم وو   مومیسکام   مومیسکام یایا   هویج   هویج جنسامد   جنسامد ناونع : : ناونع
140 1140 1 هام هام دنفسا   دنفسا تخادرپزاب   تخادرپزاب

6565

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ملیفاراپ   ملیفاراپ زانیکوفسف - - زانیکوفسف نیتارک   نیتارک تیک   تیک -- نیسارتیساب نیسارتیساب کسید   کسید صیخشت   صیخشت تیک   تیک یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ لایو   لایو ناونع : : ناونع 6666
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.تسا هباشم  یتساوخرد  یاهدک  ناریا  دشاب  یناریا  امتح  الاک  دشاب  هتشاد  ار  الاک  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006020000118 زاین :  هرامش 

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  نیون  بط  ایمیک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ml 2 تیفرظ نلیپورپ  یلپ  سنج   PT-PTT یهاگشیامزآ لایو  الاک :  مان 

امزآ نیون 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
DIRUI INDUSTRIAL هدنزاس عجرم   DIRUI STRIP URIN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   DSU11 دک یهاگشیامزآ  یرتماراپ  راردا 11  راون  تیک  الاک :  مان 

شهوژپ زاس  انیب  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . Co
هتسب 80 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
MAST GROUP LTD یتراجت مان  یجیرتراک  رادقم 5  یکیتسالپ  یطوق  یدنب  هتسب  عون   D40 لدم  µg 0/04 نیسارتیساب کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نیار یسانشبورکیم  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک 
هتسب 2 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
عجرم امزآ  رتسگ  داپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ml 400 یلایو ییاوقم 2  هبعج   PGA04_B دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  تکریاد  نیبوریلیب  تیک  الاک :  مان 

امزآ رتسگ  داپ  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یلایو  ییاوقم 4  هبعج  یمیشویب  هزیلفویل  کیروا  دیسا  تیک  الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ناهوژپ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  ایمیک  یتراجت  مان   ml 100 یتیک هتسب 1   IFCC liquid لدم  cpk زانیکوفسف نیتارک  تیک  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

HEBEI XINLE SCIANDTECH هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 100   ml 2/4 تیفرظ  mm 75 عافترا  mm 13 رطق  ESR نامیدس شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
سراپ صیخشت  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   CO.LTD

هتسب 2,400 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

ماس یمیش  رف  انیس  هدننک  هضرع  عجرم   Bemis یتراجت مان  یددع  نتراک 1   PM996 لدم یهاگشیامزآ  ملیفاراپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
واک نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  واک  نامرد  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 300  هبعج   D-113 دک یمیشویب   HDL-C تیک الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: 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 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

6125830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یوشفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000104 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز نیسح  داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   HANON یتراجت مان   S403 لدم یهاگشیامزآ  کیتاموتا  ربارکسا  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32568616-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: 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 کیتاموتا   کیتاموتا ربارکسا   ربارکسا ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل  ات 4  تولف 2  وشیت  یژولوتاپ -  صوصخم  یهاگشیامزآ  مامح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
103 ازخا قاروا  اب  تخادرپ 

1101003018000156 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مداخ بط  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   POOYAN MK 3420 لدم تولف  وشیت  یهاگشیامزآ  مامح  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

ازخا 103 - اب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسر 20/5/1404 رس 

رادیرخ  اب  دوس %15 هبساحم 
تسا یضرف  دکناریا 
هدننک نیمات  اب  لمح 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   44 اتات     22 تولف   تولف وشیت   وشیت یژولوتاپ -  -  یژولوتاپ صوصخم   صوصخم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مامح   مامح ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  نیدرورف 1401 - تخادرپزاب  تسویپ - تسیل  قبط  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000462 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم   ml 50 یا هشیش  لایو  لاسگرزب  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000487 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک  TECO هدنزاس عجرم   D-DIMER یتراجت مان  یتست  ییاوقم 80  هبعج  یهاگشیامزآ  دربراک   D2050-000 لدم  M2 نورتاوک رمیاد  ید  تیک  الاک :  مان 

بط شیوپ  امین  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هام  جنپ  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لقن   لقن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه - - 140 1140 1 نیدرورف   نیدرورف تخادرپزاب   تخادرپزاب تسویپ - - تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 6969

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134479 (  یاضاقت  یهاگشیامزآ -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008207 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادنزرفاب هدنزاس  عجرم  نادنزرفاب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   FN65 لدم ینلیپورپ  یلپ  سنج   cm 5/6 تیفرظ یکیتسالپ  یهاگشیامزآ  فیق  الاک :  مان 

نادنزرفاب هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134479 (  یاضاقت  یهاگشیامزآ -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

346570-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  لزید .  رتم  وکسیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005042 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
للملا نیب  ثکم  هدننک  هضرع  عجرم   FISHER SCIENTIFIC یتراجت مان  لدم 500  یتفن  داوم  تظلغ  تالایس  یهاگشیامزآ  جنس  یورنارگ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکیتسالپ یکیتسالپ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ فیق   فیق یهاگشیامزآ (  (  یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7171

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم لزید .  .  لزید رتم   رتم وکسیو   وکسیو ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mdf  . درادن یقرف  یدومع  یقفا و  دشاب -  هتشاد  رایش  امتح  ددع -  شیاجنگ 5000  اب  یژولوتاپ  مال  تنیباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ازخا 103 اب  تخادرپ 

1101003018000157 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم  LABTRON یتراجت مان   40x55x95 cm زیاس  LSSC8000 لدم  MDF سنج  pvc مال یاج  اب  یهاگشیامزآ  رادخرچ  مال  یرادهگن  تنیباک  الاک :  مان 
نورت بال  هدننک  هضرع  عجرم  نورت  بال  هدنزاس 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازخا 103 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسررس 1404/05/20

دشاب  یم  لک  هرادا  نیا  اب  دوس 15 % خرن  هبساحم 
دنم 77617151 هرهب  اب  یگنهامه 

هدننک  نیمات  اب  لمح 
دشاب یم  یضرف  دکنارا 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوتاپ یژولوتاپ مالمال   تنیباک   تنیباک ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج.تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب  یتاقیقحت  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000374 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   DAB Substrate میزنآ الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوشب .دوشب تسویپ   تسویپ امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یگدیسر   یگدیسر تهج.تسا   تهج.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ حرش   حرش هبهب   یتاقیقحت   یتاقیقحت داوم   داوم ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبطزیلاید  نودلاش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000869 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبطزیلاید  نودلاش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبطزیلاید   قبطزیلاید نودلاش   نودلاش ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ

7575
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001021 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   MATEK هدنزاس عجرم  یددع  لیرتسا 1  هسیک   MAN 1410 لدم  cm 10 زیاس یژولویدار   14G کیتاموتا یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

ناگدید سراپ  هدننک  هضرع 
ددع 30 دادعت : 

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

ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 7676
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  طیارش و  قبط  یا  هشیش  رتموکسیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003000 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   WITEG هدنزاس عجرم   UBELLHODE یتراجت مان   Cannon Fenske لدم یهاگشیامزآ  هتیزوکسیو  یا  هشیش  جنس  یورنارگ  الاک :  مان 

مج ایشرآ  نامرد  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنربو  تاصخشم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02161640913 یگنهامه نفلت 
ینف 09111383211 یگنهامه 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Vacuum Pump تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001392 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم   BIOTECNICA یتراجت مان   BT 3000 یمیشویب روزیلانآ  مویکو  پمپ  روتوم 01-05162-08  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  یاه  لیاف  .تسین  کالم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138235-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش رتموکسیو   رتموکسیو ناونع : : ناونع 7777

Vacuum PumpVacuum Pump ناونع : : ناونع 7878
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رادقم 419  هب   90ml یلا  70ml، لیرتسا ، راردا تشک  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رادقم 300  هب   50ml، لیرتسا نوکلاف 

1201003034000417 زاین :  هرامش 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 

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

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

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یدمحم  مناخ   64112132 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

9090 mlml یلا   یلا   7070 mlml ،، لیرتسا لیرتسا ،، راردا راردا تشک   تشک فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 7979
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6126084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - راد لاچخی  ژویفرتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000204 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناربیو هدنزاس  عجرم   BARMAG SWEDEN لدم  Ton\h 160-70 تیفرظ ژویفرتناس  زاس  هسام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یتعنص  دحاو  یهاگشنادداهج   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتساشن یوشتسش  یزاسادج و  تهج  ( Basket centrifuge  ) یدبس ژویفیرتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094300000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعنص  دحاو  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
هتساشن نیذآ  درآ  هدننک  هضرع  عجرم   LUZHOH یتراجت مان   LW 420x1680-NG لدم روتناکد  ژویفیرتناس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8415681167 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یتعنص  یهاگشنادداهج  ناهفصا -  یتعنص  هاگشناد  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33912806-031  ، 33912540-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33912541-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد لاچخی   لاچخی ژویفرتناس   ژویفرتناس ناونع : : ناونع 8080

هتساشن هتساشن یوشتسش   یوشتسش وو   یزاسادج   یزاسادج تهج   تهج ( ( Basket centrifugeBasket centrifuge  ) ) یدبس یدبس ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یکشزپنادند -   uv پمال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000804 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

شخپوراد هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IP65 لدم  W 95 ناوت  UV شفنب ءاروام  پمال  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10000  ریذپ  فاطعنا  تروپ  اب  یلیم  تسورکیم 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001498 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  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 10,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غلبم غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند   uvuv  پمال پمال ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک  

8282

ددع ددع   1000010000 دادعت   دادعت ریذپ   ریذپ فاطعنا   فاطعنا تروپ   تروپ اباب   یلیم   یلیم   100100 تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش ههام و  هنیزه 3 تخادرپ  دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  زکرم  نیا  رابنا  ات  اب  لمح  هنیزه  هیلک  هدوب و  هباشم  الاک  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تساوخرد  لماک 

1101092310000215 زاین :  هرامش 
تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 

رجف شهوژپ  شناد   96RB-2 نوخ یاه  هدروآرف  نوخ و  یرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش یوس  زا  تکرش  رهم  اب  زکرم  ینف  تاصخشم  مرف  لیمکت  نینچمه  هدوب و  زکرم  ینف  دحاو  دیئات  طرشب  مالعتسا  هدنرب  یوس  زا  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ناگدننک 

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33619380-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ یاه   یاه هدروآرف   هدروآرف وو   نوخ   نوخ یرادهگن   یرادهگن لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 8484
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زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادنال  200 ات رغتم 20 هلاناک   8 رلپمس ادنال و  200 ات 20 رغتم هلاناک  کت  رلپمس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091519000052 زاین :  هرامش 

زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   µl 300-0/5 مجح  Nichipet EXII MULTI لدم والکوتا  لباق  ریغتم  یهاگشیامزآ  هلاناک  رلپمس 8  الاک :  مان 

امزآ بط  اتسو  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NICHIRYO
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
روشک  NICHIRYO هدنزاس عجرم  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   µl 10000-0/1 مجح  Nichipet EXII لدم والکوتا  لباق  ریغتم  یهاگشیامزآ  رلپمس  الاک :  مان 

امزآ بط  اتسو  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

هدوب و imed تیاس رد  تسیابیم  هدننک  عیزوت  / هدننک دیلوت  / هدننکدراو .دریگیم  ماجنا  دیرخ  هتیمک  طسوت  مالعتسا  هدنرب.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب  imed تیاس رد  تسابیم  امتح  لوصحم.دشاب  رابتعا  خیرات  یاراد 

3183856661 یتسپ :  دک  یقرش ،   407 نابایخ رهشرهم  زاف 4  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33520008-026  ، 33506090-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33503757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ادنال ادنال   2 00200 اتات 2 020 رغتم   رغتم هلاناک   هلاناک   88 رلپمس رلپمس وو   ادنال   ادنال 2 00200 اتات 2 020 رغتم رغتم هلاناک   هلاناک کتکت   رلپمس   رلپمس ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  قیقد  ییاراکو  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . ددع یژولوتاپ 1  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001152 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ایاپ تسیز  نیون  بط  دار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لوف  داروتاپ  لدم  یهاگشیامزآ  یصصخت  یژولوتاپ  دوه  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحایم 06134434142و09169188922 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   قیقد   قیقد ییاراکو   ییاراکو تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا    . . ددع ددع   11 یژولوتاپ   یژولوتاپ دوه   دوه ناونع : : ناونع 8686
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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 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 1440  یسپویب  تهج  رادبرد  یا  هشیش  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001260 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   RASA یتراجت مان  یتراک  کم  یا  هلول  فرظ  کنیرش 10  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Lowenstein-jensen فرصم هب  هدامآ  تشک  طیحم  الاک :  مان 
قداص بط  زاس  طیحم  هسسوم  هدننک 

هتسب 1,440 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هنومن  هئارا  /imed رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک irc و  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 

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسپویب یسپویب تهج   تهج رادبرد   رادبرد یایا   هشیش   هشیش فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 268 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wryrufzeea6qx?user=73474&ntc=6126183
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6126183?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100000   NOVA نوخ دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001517 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   cm 0/5 ضرع  cm 3 لوط یکشزپ  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 
ددع 100,000 دادعت : 

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

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NOVANOVA  نوخ نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 8888
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایسآ شهوژپ  یمیش  نیلیسکوتامه  گنر  ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنر رسکی  مال  هتسب   50

1101091191000250 زاین :  هرامش 
دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 200 فرظ یسانش  بیسآ  هاگشیامزآ  نیلیسکوتامه  یزیمآ  گنر  لولحم  الاک :  مان 
ناشفا راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نامرآ هدننک  هضرع  عجرم   Tissue-Tek Glas یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هتسب   76x26 mm زیاس یهاگشیامزآ  هجرد  یگنر 90  راد  هیشاح  مال  الاک :  مان 
افش نیون 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امازلا - دشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  - هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - ددرگ یرازگراب  امازلا  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب لخاد  دیلوت 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنر یگنر رسکی   رسکی مالمال   یمیش -  -  یمیش نیلیسکوتامه   نیلیسکوتامه گنر   گنر ناونع : : ناونع 8989
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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 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع  هتسب 500  دادعت 40  لوسکم ) ) هرادج ود  پاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001262 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMPLE CUP یتراجت مان  یددع  نتراک 16000   ISUN 013 لدم  ml 3 تیفرظ  BT 3000 یهاگشیامزآ پاک  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

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

ندوبو یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروص  ردو   irc دک یاراد  / ههام هیوستو 2  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 24  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  سپ  الاک  هنومن  هئارا  /imed رد الاک  تکرش و  مان 

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یددع نتراک 350   200 دادعت (K تس ) تناس لوط 150  فرصم  رابکی  نشنتسکا  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001502 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لوسکم لوسکم )) هرادج هرادج ودود   پاک   پاک ناونع : : ناونع 9090

فرصم فرصم رابکی   رابکی نشنتسکا   نشنتسکا هلول   هلول ناونع : : ناونع 9191
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یژولونکتویب هدکشهوژپ   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AF80 لدم یردوپ  زاس  خی  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یردوپ  تروص  هب  خی  تخاس 

ولیک  70 هنازور :  خی  تخاس  تیفرظ 
ولیک  نزخم 25  تیفرظ 

ناتسلگنا  Scotman یناپمک
1101092344000159 زاین :  هرامش 

یژولونکتویب هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   TRITEC یتراجت مان   TC-401-w لدم یهاگشیامزآ  یردوپ  زاس  خی  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

AF80 لدم یردوپ  زاس  خی  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردوپ  تروص  هب  خی  تخاس 

ولیک  70 هنازور :  خی  تخاس  تیفرظ 
ولیک  نزخم 25  تیفرظ 

ناتسلگنا  Scotman یناپمک

3135933151 یتسپ :  دک  یزولونکتویب ،  هاگشهوژپ  یتاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709652-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32701067-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یردوپ یردوپ زاس   زاس خیخی   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دنرب کرام  نانیمطا  ریش  اب  هارمه  گولانآ  رسنپسد 1-10  ددع  یرتیل و 2  کی  یا  هشیش  راد  چیپرد  لتاب  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000301 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / دنرب کرام  نانیمطا  ریش  اب  هارمه  گولانآ  رسنپسد 1-10  ددع  یرتیل و 2  کی  یا  هشیش  راد  چیپرد  لتاب  ددع   2 - 

دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانیمطا نانیمطا ریش   ریش اباب   هارمه   هارمه گولانآ   گولانآ   11 -- 1010 رسنپسد   رسنپسد ددع   ددع   22 وو   یایا   هشیش   هشیش راد   راد چیپرد   چیپرد لتاب   لتاب ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6126216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - هرفنود II سالک دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000198 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  لاژ  هدنزاس  عجرم   JTLVC2 لدم سالک 2  ولف  رانیمال  دوه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولف ولف رانیمال   رانیمال دوه   دوه ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد - 20 رزیرف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب 

1101090390000213 زاین :  هرامش 
زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  لاژ  هدنزاس  عجرم   JTCL200 لدم یهاگشیامزآ  یقودنص  رزیرف  پید  رزیرف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یقودنص   یقودنص رزیرف   رزیرف پید   پید رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد رزیرف 80- تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب 

1101090390000212 زاین :  هرامش 
زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لیتساورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  لیتساورتکلا  هدنزاس  عجرم   82X53 cm داعبا دیفس  گنر   IFF7 لدم تسارفید  رزیرف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارفید تسارفید رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 9696

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

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

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

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

6126224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094319000093 زاین :  هرامش 

هردناوید ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زاریش بط  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم   INNOMED هدنزاس عجرم  یژولویدار  هاگتسد   TOP X 100NR لدم لماک  روتارنژ  الاک :  مان 

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

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگ  تمیق  یتسویپ  لیافرد  تاصخشم  قبط  ًامتح  دشاب  یم  یتسویپ  لیافرد  قوف  تساوخرد  لماک  تاصخشم  اواک  روتارنژ 30  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  زکرم  رابنا  هب  لیوحت  زا  دعبزور  تخادرپ 20 هوحن 

6641875156 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38726290-087  ، 38724880-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722502-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژوردیه نژیسکا و  زیلانآ  یاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001393 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138646-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ ناونع : : ناونع 9797

نژوردیه نژوردیه وو   نژیسکا   نژیسکا زیلانآ   زیلانآ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9898
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6126227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ {- زاس تزا  یاراد  احیجرت  } زاس تزا  هاگتسد  نتشاد  ای  CARRIER هارمه هب  هنومن  رازه  لقادح 10  یرادهگن  تزا  کنات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس 2
1101090390000211 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
HENAN GOLD هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   YDS-20-5 لدم یموینیمولآ  سنج   Lit 20 تیفرظ یهاگشیامزآ  دربراک  عیام  تزا  نزخم  الاک :  مان 

زیهجت نامیلس  هدننک  هضرع  عجرم   WORLD INDUSTRY
ددع 1 دادعت : 

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

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

{{ زاس زاس تزا   تزا یاراد   یاراد احیجرت   احیجرت }} زاس زاس تزا   تزا هاگتسد   هاگتسد نتشاد   نتشاد ایای   CARRIERCARRIER هارمه   هارمه هبهب   هنومن   هنومن رازه   رازه   1010 لقادح   لقادح یرادهگن   یرادهگن تزا   تزا کنات   کنات ناونع : : ناونع 9999
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتموتفورتکپسا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001394 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138646-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تسیل  حرش  ینف  تاصخشم  اب  یناتسرامیب  ینوفع  یاهدنامسپ  ءاحما  متسیس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دیئات 

1101093510000334 زاین :  هرامش 
ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 

اشوک یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یاراس 4  لدم  یناتسرامیب  هلابز  ءاحما  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا نارهت  زا  جراخ  بصن  .دراد  بصن  هب  زاین  رهشمالسا ، لیوحت  لحم  تسا ، لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش  تمیق  نودب  تمیق و  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ ، قبط  ینف  تاصخشم 

لاس کی  لقادح  یتناراگ  ، زور تمیق 45  رابتعا  لقادح 

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

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتموتفورتکپسا رتموتفورتکپسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100

یناتسرامیب یناتسرامیب ینوفع   ینوفع یاهدنامسپ   یاهدنامسپ ءاحما   ءاحما متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOWHIRE FLOWMASTER 250 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001101 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   VERNON MORRIS یتراجت مان   FLOWMASTER 250 لدم یسیطانغمورتکلا  یبد  رتیمسنارت  الاک :  مان 

رهپس نیورآ  متسیس  ورتکلا  یسدنهم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOWHIRE FLOWMASTER 250FLOWHIRE FLOWMASTER 250 ناونع : : ناونع 102102

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیسررس 1404/03/26* یمالسا  هنازخ  دانسا  ساسا  رب   * یهاگشیامزآ لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000054 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتکد ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOLALLALI یتراجت مان   lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  Extra pure-65 دیسا کیرتین  الاک :  مان 

یللجم
ددع 2 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 5  هتسب  هدامآ  راگآ  نوتنیه  رلوم  تشک  طیحم  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

تراجت قاثیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MN 645 یتراجت مان  یددع  ییاوقم 25  هبعج   23x100 mm زیاس یهاگشیامزآ  یفاص  ذغاک  الاک :  مان 
دمآراک

هبعج 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناملآ   TGI هدنزاس عجرم   ml 250 یبناج هلول  اب  یا  هشیش  یهاگشیامزآ  ءالخ  نلرا  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یژولویبورکیم  دربراک   A کپزاگ تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   AXYGEN یتراجت مان  یتس  نتراک 1   AP-STR-KIT-2 لدم رلپمسرس  کر  ریغتم و 3  رلپمس  ازجا 3  دادعت  یهاگشیامزآ  رلپمس  تس  الاک :  مان 
اتکی بط  ادنو 
تس 5 دادعت : 

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

لیوحت یریگ  تریاغم  الاک و  لیوحت  زا  سپ  روتکاف   * تسا هدنشورف  هدهع  هب  یرب  راب  هنیزه  * ددرگ رداص  هناگادج  روتکاف  تساوخرد  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  هدرکنرداص  هناگادج  روتکاف  هک  یاه  تساوخرد  هب  * ددرگ یم  یلام  روما 

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331498-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و   Rgq-Quality control service تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000418 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یدمحم  مناخ   64112132 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Rgq-Quality control service/TRANSISTOR.POWER PCB/HEATER SUPPLY .RG6/ENGINEERINGRgq-Quality control service/TRANSISTOR.POWER PCB/HEATER SUPPLY .RG6/ENGINEERING ناونع : : ناونع
SERVICESSERVICES

104104
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  انیس -  رخف  تینوی  کیتامونپ  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 

1101092113000803 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیماه تعنص  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GEFA هدنزاس عجرم   GEFA یتراجت مان   IP67 یلرتنک چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 50  دادعت 30  نوخ  نیراپه  یریگ  هزادنا  ACTH تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001505 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یتیک  رادقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  نوخ  نیراپه  یریگ  هزادنا  دربراک  یبلق   ACTH تیک الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی کیتامونپ   کیتامونپ ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 105105

نوخ نوخ نیراپه   نیراپه یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا ACTHACTH تیک تیک ناونع : : ناونع 106106
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع روسنس 1  تمسق  لایو  هدننک  تیاده  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لیوراتسا 1  تمسق  لایو  هدننک  تیاده 

1201004117000430 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36103280-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154067 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماتنس تکرش  ینت  ششک 100  هاگتسد  کف  هوگ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/19 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوراتسا لیوراتسا تمسق   تمسق لایو   لایو هدننک   هدننک تیاده   تیاده روسنس   - - روسنس تمسق   تمسق لایو   لایو هدننک   هدننک تیاده   تیاده ناونع : : ناونع 107107

ماتنس ماتنس تکرش   تکرش ینت   ینت   100100 ششک   ششک هاگتسد   هاگتسد کفکف   هوگ   هوگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاتساوردیه روسنس  رگالاتید و  درب  ضیوعت  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000351 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نایزیزع  یاقآ  یلخاد 276  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: 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   271271 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاتساوردیه کیتاتساوردیه روسنس   روسنس وو   رگالاتید   رگالاتید درب   درب ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 109109

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

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

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

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

6124742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج  . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  حارج  فرصمرابکی  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات 

1101095112000850 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

مایتلا نامرد  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  رهم  یتراجت  مان   free size دناب ناپسا  سنج  یددع  ینولیان 1  هتسب  لیرتسا  حارج  ناگ  الاک :  مان 
ددع 1,800 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  حارج  فرصمرابکی  ناگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حارج حارج فرصمرابکی   فرصمرابکی ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 1101 10
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار لیرکیو 3/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003167 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  432 دادعت : 

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنار دنار   3/03/0 لیرکیو   لیرکیو ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج  . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  مالقاریاسو  رتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات 

1101095112000849 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PCI لدم لافطا  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 
یناینالغب میهاربا 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  مالقاریاسو  رتوک  تیلپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالقاریاسو مالقاریاسو رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 1121 12
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یلکلا هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب 

1101093856002522 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لکدپ یددع  ییاوقم 100  هبعج  هدرشف  یلکلا  هبنپ  الاک :  مان 
هبعج 675,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلکلا یلکلا هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 113113
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 3 یرابتعا تروص  هب  یددع  96 نتراک 35 طسوتم زیاسو  یددع  نتراک 84 گرزب 40 زیاس  لاس  گرزب  کشوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000239 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
فیال یزیا  یددع  ینلیتا 14  یلپ  هتسب  گرزب  زیاس  لاسگرزب  ظفاحم  کشوپ  الاک :  مان 

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

فیال یزیا  یددع  ینلیتا 16  یلپ  هتسب  طسوتم  زیاس  لاسگرزب  ظفاحم  کشوپ  الاک :  مان 
هتسب 35 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: 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

یددع یددع 9696 نتراک نتراک 3535 طسوتم طسوتم زیاسو   زیاسو یددع   یددع نتراک  8484 نتراک 4040 گرزب   گرزب زیاس   زیاس لاس   لاس گرزب   گرزب کشوپ   کشوپ ناونع : : ناونع 1141 14
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  وراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000271 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

هرامش روتکاف و  شیپ  یاراد  وراد - اذغ و  نامزاس  زا  زوجم  ینف و  لوئسم  یاراد  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- یراذگراب هناماس  رد  سامت 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: 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

وراد وراد ناونع : : ناونع 115115
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 33 میاد  زیلاید  ومه  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003175 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 33 میاد  زیلاید  ومه  رتتک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  2 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاس  3333 زیاس میاد   میاد زیلاید   زیلاید ومه   ومه رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 1161 16
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  .لیفوردیه  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002525 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هواک  g 100 ینولیان هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 6,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیفوردیه لیفوردیه هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 1171 17
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نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد پوکسلت 45  هجرد و  پوکسلت 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030641000055 زاین :  هرامش 

نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   ECLERIS USA هدنزاس عجرم   ECLERIS USA یتراجت مان   Otoscope لدم یپوکسودنآ  یحارج   ENT پوکسلت الاک :  مان 

نامرآ دوبهب  مینست  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KARL STORZ هدنزاس عجرم   KARL STORZ یتراجت مان   HOPKINS II لدم یژولوروا  کیپوکسودنآ  پوکسلت  الاک :  مان 

ابص بط  نایهار  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

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

امتح ههام -  روتکاف 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1653915981 یتسپ :  دک  هچوک 162 ،  - اینرادغاب نابایخ  - یرقاب هارگرزب  عطاقت  زا  دعب  - تلاسر هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77880161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77883196-021 :: 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

یژولوروا یژولوروا کیپوکسودنآ   کیپوکسودنآ پوکسلت   پوکسلت یپوکسودنآ -  -  یپوکسودنآ یحارج   یحارج   ENTENT پوکسلت   پوکسلت ناونع : : ناونع 118118
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09149060306 یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000077 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یدازریمهش یروفغ  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NARVA یتراجت مان   UV/LT 18W لدم  w 18 ناوت  uv شفنب ءاروام  پمال  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

UV هیاپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: 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

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ION CHAMBER مانب اتکلا  کرام  هدنهد  باتش  هاگتسد  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093726000001 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ION CHAMBER مانب اتکلا  کرام  هدنهد  باتش  هاگتسد  هعطق  - 

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

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

یکشزپ 09133429715 تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618751151 یتسپ :  دک  نامرک ،  افش  ناتسرامیب  رثوک  نادیم  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115780-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32115803-034 :: 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

ww   1818 ناوت   ناوت   uvuv  شفنب شفنب ءاروام   ءاروام پمال   پمال ناونع : : ناونع 1191 19

ION CHAMBERION CHAMBER مانب   مانب اتکلا   اتکلا کرام   کرام هدنهد   هدنهد باتش   باتش هاگتسد   هاگتسد هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 120120
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ghwhkcbbtse33?user=73474&ntc=6124759
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124759?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cj5caz4fjqv53?user=73474&ntc=6124760
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124760?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم لوادج  قبط  کشتاب  لافطا  یرتسب  تخت  هارمه 10  هب  اذغزیم  ، رکال ، کشت اب  لاسگرزب  یکیناکم  یرتسب  تخت  32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دیئات  دروم  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا  تسویپ (  ینف 

1101096446000259 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرتآ  یتراجت  مان   atria mt1.2 لدم یبعکم  نیپ   mm 125 خرچ درگزره و  کج  اب  یکیناکم  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 
ددع  32 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عجرم ایدپ  یتراجت  مان   B0050.1:2018 لدم یا  هطقن  ود  لرتنک  متسیس  اب  کبس  یارگمه  یموینیمولآ  هنشیزوپ  راهچ  درب  دیاس  اب  لافطا  یکشزپ  تخت  الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع 
ددع  10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دنرز نامرک ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشتاب کشتاب لافطا   لافطا یرتسب   یرتسب تخت   تخت   1010 هارمه   هارمه هبهب   اذغزیم   اذغزیم ،، رکال رکال ،، کشت کشت اباب   لاسگرزب   لاسگرزب یکیناکم   یکیناکم یرتسب   یرتسب تخت   تخت 3232 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 12 112 1
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه دشاب  یم  تسویپ  قبط  طقف  تساوخرد  ( هباشم دک  ناریا  زا  هدافتسا  -) imed وضع تکرش  - یدپوترا یاهچیپ  درخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4 هدنشورف  اب  ییاجباجو  لمح 

1101000257003417 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

انرب بط  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CHM یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  لدم  دقاف  زیاس 90  یدپوترا 6/5  دتیلوناک  چیپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدنشورف  اب  ییاجباج  هنیزه  ( دینکن تکرش  تروص  نیا  ریغ  رد  ) نا زا  یتمسق  هن  دوش  هداد  تمیق  یتساوخرد  دراوم  یمامت  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  هدنشورف  سامت  هرامش  ییاضر 09356821078- یاقا  یزادرپ  راک  حاو د  ع)  ) یلع ماما  ناتسرامیب  درونجب  - ههام 4

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا یاهچیپ   یاهچیپ درخ   درخ ناونع : : ناونع 122122
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرظ 48 هک  دننک  تکرش  یدارفا  افطل   - تسا زاین  دروم  یناریا  یاهدنرب  تسا و  هباشم  دک  ناریا   - زیاس 30 نشکاس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنهد لیوحت  ار  الاک  تعاس 

1101091800000829 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 120  یدنب  هتسب  عون   Fr 30 زیاس یکشزپ  دربراک  بویت  نشکاس  طبار  هلول  الاک :  مان 
نتراک 5,000 دادعت : 

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

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب.تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعاس تعاس   4848 فرظ   فرظ هکهک   دننک   دننک تکرش   تکرش یدارفا   یدارفا افطل   افطل  - - تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم یناریا   یناریا یاهدنرب   یاهدنرب وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - 3030 زیاس   زیاس نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع
دنهد دنهد لیوحت   لیوحت ارار   الاک   الاک

123123
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دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5/5f8cm 5 وf10cm4وf6cm نمهب هناخوراد 22 تهج  یبلق  رتتاک  رسویدسنارت و  ماد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000082 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یکشزپ  رسویدسنارت   IM-4812-3/ AT 4812-3 ماد الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   CVN-402-10 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   CVN-502-10 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   CVN-503-08 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

دمحمروپ یقدص و 09156848703 یگنهامه 09153229864 تهج.دشابیم  تسویپ  لیاف  حرشب  الاک  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5/55/5 f8cmf8cm  وو   55 f10cmf10cmوو 44f6cmf6cm  نمهب نمهب 2222 هناخوراد   هناخوراد تهج   تهج یبلق   یبلق رتتاک   رتتاک وو   رسویدسنارت   رسویدسنارت ماد   ماد ناونع : : ناونع 124124
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طرش هب  هجوت  اب  تسا  عنامالب  تیفیک  طرش  هب  یناریا  دنرب  ره  هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  ناریا  تخاس  روتالیتنو  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یرادوخ  طرش  هنوگره  زا  تساوخرد 

1101091800000828 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هیاراپ بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم   ST PARAYE یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   MPV لدم یکشزپ  لباترپ  روتالیتنو  یسفنت  رادم  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

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

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب..دشاب  یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طرش طرش هبهب   هجوت   هجوت اباب   تسا   تسا عنامالب   عنامالب تیفیک   تیفیک طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا دنرب   دنرب رهره   هئارا   هئارا تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناریا   ناریا تخاس   تخاس روتالیتنو   روتالیتنو هلول   هلول ناونع : : ناونع
دوش دوش یرادوخ   یرادوخ طرش   طرش هنوگره   هنوگره زازا   تساوخرد   تساوخرد
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  دادعت  اب  یاه 1 و 2 و 3 و 4  زیاس  رد  ستیگ  یاه  لیاف  ودنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش زکذ  روتکاف  شی  رد  امتح  الاک  دنرب 
1101030577000464 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MANI یتراجت مان   1x32 mm زیاس یکشزپنادند   GATE DRILLS لیاف الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MANI یتراجت مان   2x32 mm زیاس یکشزپنادند   GATE DRILLS لیاف الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MANI یتراجت مان   3x32 mm زیاس یکشزپنادند   GATE DRILLS لیاف الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MANI یتراجت مان   4x32 mm زیاس یکشزپنادند   GATE DRILLS لیاف الاک :  مان 
ددع 40 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

دوش دوش زکذ   زکذ روتکاف   روتکاف شیشی   ردرد   امتح   امتح الاک   الاک دنرب   دنرب هدش   هدش مالعا   مالعا دادعت   دادعت اباب     44 وو   وو  33     22 وو     11 یاه   یاه زیاس   زیاس ردرد   ستیگ   ستیگ یاه   یاه لیاف   لیاف ودنا   ودنا ناونع : : ناونع 126126
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دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا دیجیر  پوکسوکنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091839000132 زاین :  هرامش 

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نازوا هدننک  هضرع  عجرم   PENTAX CORPORATION یتراجت مان   EPK-I لدم یپوکسودنآ  رگشزادرپ  الاک :  مان 

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

بط تسردنت  نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   WOLF یتراجت مان  لدم 7250011  یکشزپ  لبیسکلف  پوکسوکنرب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگیار بصن  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا دیجیر   دیجیر پوکسوکنورب   پوکسوکنورب ناونع : : ناونع 127127
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرنورک 21*25 تفرگ  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000608 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mmx6 cm 5 زیاس  Fluency Plus لدم هدنوش  زابدوخ  یطیحم  تفارگ  تنتسا  الاک :  مان 

تاب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fluency PlusFluency Plus لدم   لدم هدنوش   هدنوش زابدوخ   زابدوخ یطیحم   یطیحم تفارگ   تفارگ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 128128
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تساوخرد  یاه  دادعت  رد  یاه 1 و 2 و 3 و 4  زیاس  رد  وزیپ  لیاف  ودنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  الاک  دنرب 

1101030577000463 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MANI یتراجت مان   1x32 mm زیاس یکشزپنادند   PEESO REAMERS لیاف الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MANI یتراجت مان   2x32 mm زیاس یکشزپنادند   PEESO REAMERS لیاف الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MANI یتراجت مان   3x32 mm زیاس یکشزپنادند   PEESO REAMERS لیاف الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MANI یتراجت مان   4x32 mm زیاس یکشزپنادند   PEESO REAMERS لیاف الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش رکذ   رکذ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   امتح   امتح الاک   الاک دنرب   دنرب هدش   هدش تساوخرد   تساوخرد یاه   یاه دادعت   دادعت ردرد     44 وو   وو  33     22 وو     11 یاه   یاه زیاس   زیاس ردرد   وزیپ   وزیپ لیاف   لیاف ودنا   ودنا ناونع : : ناونع 129129
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دیدج باراد  یبتجم  نسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  طیارش  تساوخرد و  حرش   - یدپوترا یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ هئارا  روتکاف 

1101090859000087 زاین :  هرامش 
دیدج باراد  ع   یبتجم   نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 6/5  یدپوترا  ردوپ  مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

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

- ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  طیارش  تساوخرد و  حرش   - یدپوترا یحارج  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درفنم یاقآ   09171320523 ههام - تخادرپ 3  - باراد ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - ددرگ تبث  یداهنشیپ  تمیق  ناونع  هب  روتکاف  شیپ  لک  تمیق 

7481766565 یتسپ :  دک  هلظ ،  دم  یا  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53526991-071  ، 53526990-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53564007-071 :: 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

شیپ شیپ  - - هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- دشاب دشاب یمیم   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ هبهب   طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش  - - یدپوترا یدپوترا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
-- ددرگ ددرگ هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف

130130
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  فلتخم  یاهزیاس  رد  کسام  لایژنرال  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000721 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ طیارش  قبط   1,200 دادعت : 

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

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 131131
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003416 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 100   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   100100 رتسیلب   رتسیلب   mlml   100100 تیفرظ   تیفرظ یکشزپ   یکشزپ تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 132132
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لمع  قاتا  تهج  یدپوترا  یکشزپ  تازیهجت  ملق   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000793 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ناحارج  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   ORTOSINTESE هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 2004  یدپوترا  یکشزپ  شکچ  الاک :  مان 

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

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لمع   لمع قاتا   قاتا تهج   تهج یدپوترا   یدپوترا یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخ  رد  قبط   EChelon 1045 یزغمرتتاکورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000606 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  لدم 105-5081-153   Fr 2/4 زیاس یزغم  یتسالپویژنآ  یصصخت  رتتاکورکیم  عون  رتتاک  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  کینورتدم  هدنزاس 
ددع 5 دادعت : 

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

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تساوخ   تساوخ ردرد   قبط   قبط   EChelon 1045EChelon 1045 یزغمرتتاکورکیم   یزغمرتتاکورکیم ناونع : : ناونع 134134

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  زاگ  گنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000879 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سوت مهرم  قرش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 10   40x50 cm داعبا گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 5,000 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   زاگ   زاگ گنال   گنال ناونع : : ناونع 135135
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 113 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f6wvyhfwtc9f3?user=73474&ntc=6124979
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124979?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6124986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یپوکساراپال  ریالپا  سپیلک  ددع  یپوکساراپال و 1  نشیگیرا  نشکاس  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000792 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رهم هدننک  هضرع  عجرم   MTM یتراجت مان  لاکیدم  ذغاک  ملیف pvc و  اب  ینلیتا  یلپ  هتسب   mm 5 زیاس لاکیدم  یپوکساراپال  نشیگیرا  نشکاس  تس  الاک :  مان 

وکام بط 
هتسب 1 دادعت : 

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

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یپوکساراپال   یپوکساراپال ریالپا   ریالپا سپیلک   سپیلک ددع   ددع   11 وو   یپوکساراپال   یپوکساراپال نشیگیرا   نشیگیرا نشکاس   نشکاس ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 136136
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حش  هب  ییویلک  مین  هداس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000880 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ نیمرن  یددع  نتراک 20  هیال  هداس 16  لدم   10x10 cm یناتسرامیب یبط  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نتراک 800 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب والکوتا  یناگیابو  تبث  سالک 6  روتاکیدنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000261 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یایسآ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   4A MEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج   class 6 لدم والکوتا  هاگتسد  تست  روتاکیدنا  یذغاک  رگناشن  الاک :  مان 

زیربت
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حشحش   هبهب   ییویلک   ییویلک مین   مین هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 137137

راخب راخب والکوتا   والکوتا یناگیابو   یناگیابو تبث   تبث   66 سالک   سالک روتاکیدنا   روتاکیدنا ناونع : : ناونع 138138
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ تمیق  زا  لبق  افطل  هدیدرگ  تبث  تسویپ  هب  اه  یلدنص  تاصخشم  دشابیم  زاین  دروم  هارمه  یلدنص  ددع  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  رظن  دم  تسویپ  هگرب  امتح 
1101000257003415 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناملس دیواج  نامرآ  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   S200 لدم یناتسرامیب  وش  باوخ  تخت  هارمه  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سامت  هرامش  الاک و  تاصخشم  روتکاف و  - ددرگ تبث  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک هاوخ  قیفوت   09159831994 یراک **  زور  تخادرپ 10   ** دوش یراذگ  راب  تسویپ 

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امتح امتح یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق زازا   لبق   لبق افطل   افطل هدیدرگ   هدیدرگ تبث   تبث تسویپ   تسویپ هبهب   اهاه   یلدنص   یلدنص تاصخشم   تاصخشم دشابیم   دشابیم زاین   زاین دروم   دروم هارمه   هارمه یلدنص   یلدنص ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
دوش دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن دمدم   تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب

139139
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه  - تسا عنامالب  ناریا  تخاس  دنرب  هنوگره  هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  - دشاب ناریا  تخاس  زبس  نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  اب  یربرابو 

1101091800000826 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 
ددع 20,000 دادعت : 

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

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب..دشاب  یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا هنیزه   هنیزه -- تسا تسا عنامالب   عنامالب ناریا   ناریا تخاس   تخاس دنرب   دنرب هنوگره   هنوگره هئارا   هئارا تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس زبس   زبس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   یربرابو   یربرابو

140140
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مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صرق ددع  دادعت 630000  هب  مالیا  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  زاین  دروم   D3 نیماتیو صرق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091694000061 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسرهش  تشادهبزکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   D3 نیماتیو یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج   IU 50000 زد مرن  ینیتالژ  لوسپک  یناسنا  یوراد   D3 نیماتیو الاک :  مان 

نایح نبارباج  یزاسوراد  هدننک 
هبعج 630,000 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  هام  ود  تروص  هب  تخادرپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  الاک  لمح  هنیزه   - 2

دشاب یم  ییوگخساپ  تهج  روپ  یلو  یاقآ  هرامش 09188405226   - 3

6931853615 یتسپ :  دک  دابآ ،  زورون  تشادهب  زکرم  رهشمرخ -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333127-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338312-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

D3D3  نیماتیو نیماتیو صرق   صرق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسا هباشم  دکناریا   - ناریا تخاس  زیاس 6/5  فرصمرابکی  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000827 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 6/5  یشوهیب  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 12 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  توبث  روهظ و  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین 
1101093856002532 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهج  Lit 12 ینلاگ ییاوقم 2  نتراک  عیام  هرتناسنک  توبث  روهظ و  یوراد  الاک :  مان 

نتراک 40 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصمرابکی فرصمرابکی هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 142142

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت توبث   توبث وو   روهظ   روهظ داوم   داوم ناونع : : ناونع 143143
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاسورب سرب   gc شکور بسچو  دنلبو  هاتوک  نزوسرسو  یکشزپنادند  تینوی  شکور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000262 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم  Gold Classic یتراجت مان  یددع  ینولیان 50  هتسب   Gold- Co10 لدم  60x180 cm زیاس ینلیتا  یلپ  یکشزپنادند  تینوی  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

رهم زاس  فیط  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  زاس  فیط  یدیلوت  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیافرد  هدش  هتساوخدراوم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  رهشکین  تشادهب  زکرم   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ریوصت  قبط  هداوناخ  تشادهب  تهج  یدازون  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  دادعت 3  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093453000211 زاین :  هرامش 

رهشکین ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سوس هدنزاس  روشک   ROSSMAX SWISS GMBH هدنزاس عجرم   ACCUMED یتراجت مان   A300 لدم یکشزپ  یتشگنا  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

رون بط  رادیب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9991733187 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  یدازآ  راولب  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232654-054  ، 35232606-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232606-054 :: 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

هاتوک هاتوک نزوسرسو   نزوسرسو یکشزپنادند   یکشزپنادند تینوی   تینوی شکور   شکور ناونع : : ناونع 144144

یدازون یدازون رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع رازه  دادعت 200  )  09177916192 نایعراز  * نایرداهب  09177927515 سانشراک : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000188 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یزمره لد  نشور  ردان  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  نتراک 600  یدنب  هتسب  عون   cc 5 تیفرظ یکشزپ  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

اهس هدنزاس  عجرم 
نتراک 200,000 دادعت : 

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

رارقرظندم لاهمتسا  تمیق  یربارب  تروصرد.ددرگیم  لطاب  خساپروتکاف  شیپ  یریگراب  مدع  تروصرد.دیشابدم  یآوضعامتح   . ههام  4 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک تلاصا  بسچرب  ، مرهجرابنا لحمرد  لیوحت.دریگیم 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 268 ھحفص 121 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3jwahf736y98c?user=73474&ntc=6125026
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125026?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  حرش  هب  لخاد  دیلوت  یکشزپ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000091 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ فجن  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ   cccc   55 هکیت   هکیت هسهس   فرصم   فرصم رابکی   رابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 147147

یکشزپ یکشزپ نادند   نادند لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 148148
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یکشزپ نادند  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010070000010 زاین :  هرامش 

دابا فجن  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دک 5192-102 بط  کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم   HENRY SCHEIN یتراجت مان   oz 2 یرطب  EDTA یکشزپنادند نادند  لاناک  هدننک  زیمت  لاناک  تور  الاک :  مان 

یرطب 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناواکزیت یساملا  یاه  هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواکزیت  یتراجت  مان   M2 لدم طسوتم  زیاس  لاناک  لخاد  نیپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ینیمظاک یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   TRIODENT یتراجت مان   mm 5/5 زیاس یکشزپنادند   v3 matrix سکیرتام راون  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نیفلد یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ینلیتا  یلپ  سنج  یمرگ  یتشادهب 90  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   PREMIUM PLUS INTERNATIONAL LIMITED هدنزاس عجرم  یددع  یطوق 100  یکشزپنادند  شارب  ورکیم  سرب  الاک :  مان 

داگراساپ ابید  تراجت  هدننک  هضرع 
یطوق 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   SULZER MIXPAC AG هدنزاس عجرم  لدم 102274  یکشزپنادند  درز  یناهد  لخاد  قیرزت  گنرس  رس  الاک :  مان 

لاکتا نارهت 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ینشور زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   PROPECTANT یتراجت مان   ml 295 یزلف یطوق   G-7020 هدننک کاپ  یرپسا  الاک :  مان 

یطوق 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نپاژ  GC هدنزاس عجرم   GC EverX یتراجت مان   ml 1/45 مجح یبویت  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   GC Everx یمیمرت تیزوپماک  الاک :  مان 
بویت 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
بط دیهمت  هدننک  هضرع  عجرم   g 38 ییاوقم هبعج  یدنب  فک  دربراک  نیلانوز  یکشزپنادند  نامس  الاک :  مان 

هبعج 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ایرد بط  نادند  هدننک  هضرع  عجرم   SPIDENT یتراجت مان  یددع  هتسب 120   mm 25 زیاس یکشزپنادند  اکرپ  اتوگ  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8513793114 یتسپ :  دک  یرتنالک ،  یوربور  - یتعیرش خ   - دابآ فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42622055-031  ، 42627143-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42625666-031 :: 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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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - رفص راهچ  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000206 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زربلا کینورتکلا  اموس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   STR101-P لدم یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس تشادهب  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 10 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  ییوراد  یاه  لمکم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000046 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سا  - رف یمآ  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  هبعج 100   mg 50 زد راد  شکور  صرق  لکش  یناسنا  یوراد  تافلوس  سورف  الاک :  مان 

نیما یزاسوراد 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  اب  قباطم  ییوراد  یاه  لمکم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: 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

رفص رفص راهچ   راهچ یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 149149

ییوراد ییوراد یاه   یاه لمکم   لمکم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000881 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 5 هکیت ود  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 12,000 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 2/5 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 10 هکیت ود  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 15,000 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   cccc   55 هکیت   هکیت ودود   فرصم   فرصم رابکی   رابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 151151
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هغارم نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاو دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030554000026 زاین :  هرامش 

هغارم نینموملاریما ع   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دوش هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  ربارب  - 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوستو دش  دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  دوخ  هنیزه  اب  تیفیک  مدع  تروص  ردو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  تنامضو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههام  هس  یط  یلام 

5513737196 یتسپ :  دک  اون ،  یاتسور  هداج  یاهتنا  دابآ  مشاه  یهار  هس  هغارم  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37241211-041  ، 37241588-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37241591-041 :: 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

ریاو ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 152152
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  فلتخم  یاهزیاس  رادفاک  هشارت  هلول  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000720 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   5,560 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هبعجرد 50 یددع  یدنب 10 هتسب  رادشک  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000260 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 100,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 153153

یددع یددع 5050 هبعجرد   هبعجرد یددع   یددع 1010 یدنب   یدنب هتسب   هتسب رادشک   رادشک هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 154154
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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 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

6125078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیساسح دض  بسچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000302 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زیهجت  بط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   + VACCARE یتراجت مان  یکیتسالپ  هتسب   cmx10 m 10 زیاس لیرتسا  ریغ  یلور  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 100 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

تیساسح تیساسح دضدض   بسچ   بسچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبذجریغرکت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشم  دکناریا  ،IRC یاراد ،IMed قبط تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000528 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان   CAPSURE30-0113230 لدم بذج  لباقریغ  یحارج  شم  هدننک  سکیف  رازبا  الاک :  مان 
ورشیپ بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 25 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسرا تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 6 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022011-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ،، IRCIRC  یاراد یاراد ،، IMedIMed  قبط قبط تکرشوالاک   تکرشوالاک تلاصا   تلاصا ،، الاک الاک لاسرا   لاسرا نامززااضقنا   نامززااضقنا خیرات   خیرات لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح یبذجریغرکت   یبذجریغرکت ناونع : : ناونع
تساداتدروم تساداتدروم
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000860 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ادرف هدیا  نیوکت  هدننک  هضرع  عجرم   TAIWAN هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج   Eukare GM110 لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Eukare GM110Eukare GM110 لدم   لدم نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 157157
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زیربت انیس  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 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

6125083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- لخاد دیلوت   - دمیآ یاراد  - یتسویپ تسیل  قبط  هاگتسد  تاصخشم   - رآ وی  یت  روشاگیل و  متسیس  هب  زهجمرتوکورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 6  زاب 

1101030201000217 زاین :  هرامش 
زیربت انیس  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  متسیس  شیدنواک  هدنزاس  عجرم  متسیس  شیدنواک  یتراجت  مان   Iconic-IS410S لدم یکشزپ  لباترپ  یرجرسورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
متسیس شیدنواک  هدننک  هضرع  عجرم 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ 6 زاب  - لخاد دیلوت   - دمیآ یاراد  - یتسویپ تسیل  قبط  هاگتسد  تاصخشم   - رآ وی  یت  روشاگیل و  متسیس  هب  زهجمرتوکورتکلا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام

5163639889 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  نالارامو  ظفاح  هارراهچ  نیبام  یدازآ  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35498417-041  ، 35412101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35412151-041 :: 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

زاب زاب -- لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  - - دمیآ دمیآ یاراد   یاراد -- یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد تاصخشم   تاصخشم  - - رآرآ ویوی   یتیت   وو   روشاگیل   روشاگیل متسیس   متسیس هبهب   زهجمرتوکورتکلا   زهجمرتوکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
ههام ههام   66 تخادرپ   تخادرپ
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یمشچ  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000878 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نازیم  هدننک  هضرع  عجرم   BIOCRYL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   HYDROPHILIC لدم یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآ تاقیقحت  هسسوم   :: 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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1933 همان  تسا - هباشم  دک  ناریا 

1101004139000071 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  هزوح  نانکراک  فرصم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  زیاس 42-36  یا  هچراپ  یرادا  راولش  وتنام و  سابل  تس  الاک :  مان 
یکشزپ شزومآ  نامرد و 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هناگادج  تروص  هب  سانجا  ددرگ - تسویپ  هاگشورف  گربرس  رد  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ - لیاف  قبط  لاس 1401 - رد  نانکراک  هسبلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  دوش - هداد 

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   یمشچ   یمشچ زنل   زنل ناونع : : ناونع 159159

یایا هچراپ   هچراپ یرادا   یرادا راولش   راولش وو   وتنام   وتنام سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 160160
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . CVP شک طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002531 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   CVP شک طخ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . CVPCVP  شکشک طخطخ   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم

16 116 1
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مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091694000060 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسرهش  تشادهبزکرم  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 0/5 تیفرظ  AD بیرخت دوخ  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

گنرس دزی  یددع  نتراک 500   ml 2 فرصمرابکی هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 10,000 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   ml 1 مجح یکشزپ  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  هام  ود  تروص  هب  تخادرپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  الاک  لمح  هنیزه   - 2

دشاب یم  ییوگخساپ  تهج  روپ  یلو  یاقآ  هرامش 09188405226   - 3

6931853615 یتسپ :  دک  دابآ ،  زورون  تشادهب  زکرم  رهشمرخ -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333127-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338312-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ADAD  بیرخت بیرخت دوخ   دوخ لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 162162
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوئسم دیئاتو  لحمرد  لیوحت  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یمرچ  تشپ   ENT هاگنامرد تهج  یناشیپ  غارچ  تیالده  ددع  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 3  شخب 

1101090614001346 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   HEINE یتراجت مان  یکشزپ  تیالده  دربراک   X-007.99.665 لدم ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192714-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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

یمرچ یمرچ تشپ   تشپ   ENTENT هاگنامرد   هاگنامرد تهج   تهج یناشیپ   یناشیپ غارچ   غارچ تیالده   تیالده ددع   ددع   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 163163

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101094336000583 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ءافش گنرس  هدننک  هضرع  عجرم  ءافش  گنرس  هدنزاس  عجرم  ءافش  گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450   cc 20 تیفرظ راد  نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

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

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

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

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنس دنس میظنت   میظنت لابق   لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح -- درادن درادن

164164
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور رامیب  ییاسانش  دنبتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000241 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سمش هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یلور 100  هتسب  یدنب  هتسب  عون   MTPVL 25275 لدم دیفس  لاسگرزب  رامیب  ییاسانش  دنبتسد  الاک :  مان 

رازفا راگن 
هقلح ( لور )150 دادعت : 

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

.ددرگیم عوجرم  یفیک  دات  مدع  تروصرد   / هدنشورف هدهعب  لاسرا  / ههامود تخادرپ   / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یتساوخرد  تسیل  حرش  هب  یرتیل  سکاب 3و5و 7 یتفیس   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000358 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

همیمض روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه.دوش  یم  هدنادرگرب  الاک  تیفیک  مدع  تروص  رد.ددرگ  ماجنا  ررقم  نامز  رد  یروف و  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگرابو  همیمض  دشاب و  یم  یمازلا  الاک  گولاتاک.ددرگ 

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لور لور رامیب   رامیب ییاسانش   ییاسانش دنبتسد   دنبتسد ناونع : : ناونع 165165

(( تسویپ تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یرتیل   یرتیل وو  77 55 وو سکاب  33 سکاب یتفیس   یتفیس  ) ) یتساوخرد یتساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  ریالپا  پیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000327 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 010-002-57   mm 10 زیاس یکشزپ  ریالپا  پیلک  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  رودص  دمیآ و  نیناوق  تیاعر 

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: 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

ددع ددع کیکی   ریالپا   ریالپا پیلک   پیلک ناونع : : ناونع 167167
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مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  ساسا  رب  مالیا  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091694000059 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسرهش  تشادهبزکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت تمالس  یبط  هدننک  هضرع  عجرم   TANSINLAIN هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   medium زیاس یکشزپ  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 30 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگ  تمیق  ار  مالقا  مامت  تسیاب  یم  هدننک  تکرش   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  هام  ود  تروص  هب  تخادرپ   - 2

دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - 3
دشاب یم  ییوگخساپ  تهج  روپ  یلوی  اقآ  هرامش 09188405226   - 4

6931853615 یتسپ :  دک  دابآ ،  زورون  تشادهب  زکرم  رهشمرخ -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333127-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338312-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف ساسا   ساسا ربرب   مالیا   مالیا ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یکشزپ   یکشزپ لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 168168
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6   . هنومن دات  زا  سپ  دیرخ   . یس یس  مجح 40  اب  لیرتسا  ریغ  هنومن  فرظ  ددع   2000  . هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614001345 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIWAN STANCH هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 800 تیفرظ یکیتسالپ  فرصم  رابکی  راردا  فرظ  الاک :  مان 

هیارآ ناروآایمیک  هدننک 
ددع 2,000 دادعت : 

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

ههام هیوست 6   . هنومن دات  زا  سپ  دیرخ   . یس یس  مجح 40  اب  لیرتسا  ریغ  هنومن  فرظ  ددع   2000  . هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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

ههام ههام   66 هیوست   هیوست  . . هنومن هنومن دات   دات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ  . . یسیس یسیس     4040 مجح   مجح اباب   لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ هنومن   هنومن فرظ   فرظ ددع   ددع   2 0002000  . . هباشمدکناریا هباشمدکناریا ناونع : : ناونع 169169
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.دورتکلا  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002530 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
هتسب 30,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت.دورتکلا   دیلوت.دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم

170170
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کسام  ددع  دادعت 50000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000539 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نتلیپ هدننک  هضرع  عجرم  یپد  یتراجت  مان   g 100 نزو ینلیتا  یلپ  بویت  یدنب  هتسب  عون  تروص  کسام  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت دات  لیوحت و  زا  دعب  یراک  زور  هجو 35  تخادرپ  تسویپ  لیاف  قبط  کسام  ددع  دادعترظن 50000  دروم  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت   . هطوبرم سانشراک 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

38597715-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کسام   کسام ددع   ددع   5000050000 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 171171
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.نوو  نان  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002529 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رتسگ زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  هبعج 36  یدنب  هتسب  عون   12/5x9000 mm زیاس یکشزپ   nonwoven تیساسح دض  بسچ  الاک :  مان 
تمالس نیمات 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت.نوو   دیلوت.نوو نان   نان بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم

172172
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تفچ  بوخ  سکاب  یتفیس  برد  ون  هیلوا  داوم  سنج  رودم  درگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 4 تروصبدیرخ 

1101092486000247 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT01 لدم  Lit 3 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 

ددع 420 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 

ددع 420 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT04 لدم  Lit 12 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 

ددع 560 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: 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

ههام ههام یرابتعا  44 یرابتعا تروصبدیرخ   تروصبدیرخ دوش   دوش تفچ   تفچ بوخ   بوخ سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس برد   برد ونون   هیلوا   هیلوا داوم   داوم سنج   سنج رودم   رودم درگ   درگ ناونع : : ناونع 173173
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.یریصح  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002528 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   5x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 7,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت.یریصح   دیلوت.یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم

174174
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  یرابتعا - تخادرپ  دشاب -   imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - رادگب  یموطرخ  هلول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002957 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  بط  ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 20   cm 150 زیاس  SACA150 لدم لاسگرزب  راد  گب  یشوهیب  یسفنت  رادم  الاک :  مان 

بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم 
نتراک 1,000 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یرابتعا - - یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب -  -  دشاب   imedimed  ءزج ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت لاسگرزب - - لاسگرزب رادگب   رادگب یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 175175
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج  . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  لیرتسا  شکتسد  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات 

1101095112000857 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  لیرتسا  شکتسد  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنج سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ زکرم   زکرم دات   دات

176176
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000859 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   EQUIWAX یتراجت مان   g 2/5 رادقم یا  هتسب  رتسیلب 1  یزیرنوخ  زا  یریگولج  دربراک  یحارج  سکاو  نب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلقا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمارس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090367000031 زاین :  هرامش 

دیلقا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط سیت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ITENA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   NUMERYS GF لدم یکشزپنادند  یکسید  کیمارس  الاک :  مان 

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

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381943885 یتسپ :  دک  نامجرا ،  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دیلقا - سراف - دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44557007-071  ، 44556161-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44557025-071 :: 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

رتسیلب رتسیلب یزیرنوخ   یزیرنوخ زازا   یریگولج   یریگولج دربراک   دربراک یحارج   یحارج سکاو   سکاو نبنب   ناونع : : ناونع 177177

یکشزپنادند یکشزپنادند یکسید   یکسید کیمارس   کیمارس ناونع : : ناونع 178178
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  یرابتعا - تخادرپ  دشاب -   imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  لافطا - رادگب  یموطرخ  هلول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002958 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم بط  اناد  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   P-ABM لدم لافطا  زیاس  یشوهیب  هاگتسد  دربراک  رادگب  تام  فرصم  رابکی  یشوهیب  یسفنت  رادم  الاک :  مان 

راپسب بط  اناد  هدنزاس  عجرم  راپسب  بط  اناد  هدننک  هضرع 
ددع 600 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یرابتعا - - یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب -  -  دشاب   imedimed  ءزج ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت لافطا - - لافطا رادگب   رادگب یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 179179
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا اپ  هاتوک  یناتحت  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000898 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایرداهب 09177927515 یاقآ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا اپاپ   هاتوک   هاتوک یناتحت   یناتحت لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 180180
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

.تسا هباشم  دک  ناریا 
1101010100000583 زاین :  هرامش 

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

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

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

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

.دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

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

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

181181
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دصرد 20  نیدیسرپ 3.5  دیسا  نلاگ -  دصرد 25  کیرتیس 50  دیسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000587 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یردنکسا اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TTCA یتراجت مان   kg 25 هسیک یکاروخ  تاردیه  ونم  کیرتیس  دیسا  الاک :  مان 

هسیک 25 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

شرتسگ یتیگ  اسریا  هدننک  هضرع  عجرم  داشنم  یتراجت  مان   kg 1 ینلیتا یلپ  فرظ  حوطس  دصرد  نیدیسرپ 5  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6125279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدیسرپ نیدیسرپ هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم  - - یکاروخ یکاروخ تاردیه   تاردیه ونم   ونم کیرتیس   کیرتیس دیسا   دیسا ناونع : : ناونع 182182

دوش دوش رکذ   رکذ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   امتح   امتح الاک   الاک دنرب   دنرب دشابیم   دشابیم همیمض   همیمض لیاف   لیاف ردرد   الاک   الاک یلصا   یلصا تسیل   تسیل دادعت -  -  دادعت وو   زیاس   زیاس اباب   لیاف   لیاف اکاک   یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 183183
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دشابیم همیمض  لیاف  رد  الاک  یلصا  تسیل  دادعت -  زیاس و  اب  لیاف  اک  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  الاک  دنرب 

1101030577000462 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   8x25 mm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   10x25 mm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   15x25 mm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   20x25 mm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   25x35 cm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   25x40 cm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 

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

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   25x45 cm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   25x50 mm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 

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

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   25x55 mm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   K-FILE یتراجت مان   25x60 cm زیاس یکشزپنادند  لیاف  الاک :  مان 

ددع 20 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
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دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lepo orien دنرب  6f-jl-4.0 یتسالپویژنآ رتتاک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000239 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Alviguide Blue+ INTERVENTIONAL CARDIOLOGY لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   6F زیاس  JL 4.0 لارومف رتتاک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 
هیکرت هدنزاس  روشک   ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN VE DIS TICARET A.S هدنزاس عجرم   ALVISION یتراجت مان   GUIDING CATHETER

زارف هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 650 دادعت : 

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

ههام تخادرپزاب 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lepo orienlepo orien دنرب   دنرب   66 f- jl-4.0f- jl-4.0 یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 184184
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . موتامرد غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002527 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تمالس رادم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   RIBBEL هدنزاس عجرم  یکشزپ   D107 یتسد موتامرد  دربراک  هعطق  هغیت  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . موتامرد موتامرد غیت   غیت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم

185185
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000899 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یهاگآ 09176736353 یاقآ  سانشراک :  - 

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

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 186186
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  تکویژنآ  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000856 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 18 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  تکویژنآ  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط تکویژنآ   تکویژنآ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ
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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 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  قاصلا  هب  مازلا  تماخض 3 (  تناس  تخت 10  لیتسا 304  الول  لیتسا و  یتناس  هکیتود 15  تفچ )  ) ییوشک لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف طسوت 

1101094897003150 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

رد دوجوم  بوغرم  یاهدنرب  زا  .هتفه  ود  روتکاف  هیوست  یراذگ .  تمیق  یعطق  لاطبا  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق  یدوجوم  تروصرد  دشابیم  زاین  دروم  هام  ید  .رازاب 21 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا هبهب   مازلا   مازلا تماخض  33 (  (  تماخض تناس   تناس   1010 تخت   تخت لیتسا  304304   لیتسا الول   الول وو   لیتسا   لیتسا یتناس   یتناس   1515 هکیتود   هکیتود تفچ ) ) تفچ  ) ) ییوشک ییوشک لفق   لفق ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف طسوت   طسوت

188188
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - نیلوگ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000187 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ACCUTEC هدنزاس عجرم  سیتاب  یتراجت  مان   g 2 رادقم یددع  کپ 1  یو  هتسب  نیلوگ  لدم   0/28x13/4x57/4 mm زیاس موتامرد  یحارج  غیت  الاک :  مان 

سیتاب تعنص  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 6 دادعت : 

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

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موتامرد موتامرد یحارج   یحارج غیت   غیت نیلوگ - - نیلوگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 189189
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یژولویدار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000858 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یساملس هدازدومحم  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   FOMA هدنزاس عجرم   mg 250 یکیتسالپ یطوق  یکشزپنادند  ملیف  توبث  روهظ و  لولحم  الاک :  مان 
یطوق 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یژولویدار  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند ملیف   ملیف توبث   توبث وو   روهظ   روهظ لولحم   لولحم یژولویدار   - - یژولویدار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 190190
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 7 - الاب تیفیک  اب  - لماک یدپوترا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000189 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   suzhou xinrong best medical instrument co.ltd هدنزاس عجرم  دک 1201-1212  یدپوترا  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک یدپوترا   یدپوترا تستس   ناونع : : ناونع 191191
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب یدپوترا  مامت  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ دض  تشپ  یفک و  ، وشات هبرض ، دض  مورک ، یراکبآ  لیتسا  هندب 

1201003400000104 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  قبط  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  270 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: 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

لاسگرزب لاسگرزب یدپوترا   یدپوترا مامت   مامت رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 7 - الاب تیفیک  اب   - لماک لیتسا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000191 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ زیهجت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکینرآ  زیهجت  اترآ  هدنزاس  عجرم   ATA300202 لدم لیتسا  سنج  یرارطضا  شود  یوش و  مشچ  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارطضا یرارطضا شود   شود وو   یوش   یوش مشچ   مشچ تستس   ناونع : : ناونع 193193

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

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

زا 268 ھحفص 163 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nqa7tjvgpjdzf?user=73474&ntc=6125338
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125338?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - تنوورکیم لباترپ  روتالیتنو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000192 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SMITHS MEDICAL یتراجت مان   P200DCE لدم یکشزپ  لباترپ  سناژروا  روتالیتنو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنوورکیم تنوورکیم لباترپ   لباترپ روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 194194

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب یدپوترا  مامت  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ دض  تشپ  یفک و  ، وشات هبرض ، دض  مورک ، یراکبآ  لیتسا  هندب 

1201003400000105 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  قبط  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: 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

لاسگرزب لاسگرزب یدپوترا   یدپوترا مامت   مامت رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 195195

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

07154336088-09176736353: یهاگآ تهج : :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000187 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 70,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاصلا روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه.همیرج  لماش  لاسرا  ردریخات.دشاب  یمسر  هدنیامنووضعدم  یآ  هناماس.ههام   6 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک.دوش یراذگ  تمیق  سنج  یدوجوم  تروصرد.دوش 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ فجن  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصمرابکی فرصمرابکی هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 196196

یکشزپنادند یکشزپنادند روتاویتکا   روتاویتکا یریگبلاق   یریگبلاق هدام   هدام یکشزپنادناد -  -  یکشزپنادناد تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 197197

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپنادناد تازیهجت  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010070000009 زاین :  هرامش 

دابا فجن  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم   ml 60 یکیتسالپ بویت  یکشزپنادند  روتاویتکا  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 

بویت 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم   ml 150 یکیتسالپ بویت  یکشزپنادند  شاو  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 
بویت 5 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
عجرم ناسحا  بط  ناماس  هدنزاس  عجرم  کین  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 6  هتسب   HSH 025 006 لدم یکشزپنادند  لیتسا  سلنتسا  چا  لیاف  الاک :  مان 

ناسحا بط  ناماس  هدننک  هضرع 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نپاژ  GC هدنزاس عجرم   GC GRADIA DIRECT COMPOSITE یتراجت مان   ml 2/7 یبویت ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یمیمرت  تیزوپماک  الاک :  مان 

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

یکشزپنادند تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   GLUMA BOND یتراجت مان   ml 4 یرطب ییاوقم 1  هبعج  یکشزپنادند  لاسروینوی  یرون  گنیدناب  هدام  الاک :  مان 
دنویپ بط  اشوک 

یرطب 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یساملس هدازدومحم  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   g 500 یکیتسالپ تکاپ  یکشزپنادند  تانیژلآ  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 
تکاپ 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ناواکزیت یساملا  یاه  هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواکزیت  یتراجت  مان   L2 لدم گرزب  زیاس  لاناک  لخاد  نیپ  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناواکزیت یساملا  یاه  هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواکزیت  یتراجت  مان   M2 لدم طسوتم  زیاس  لاناک  لخاد  نیپ  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نیگن زلف  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  زلف  رهپس  هدنزاس  عجرم  یددع  یلاتسیرک 50  هبعج  یدحاو  یکشزپنادند 5  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یددع هبعج 6  یدنب  هتسب  عون   HENRY SCHEIN یتراجت مان   mm 25 زیاس بط  کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپنادند   C FILE لیاف الاک :  مان 
هبعج 4 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8513793114 یتسپ :  دک  یرتنالک ،  یوربور  - یتعیرش خ   - دابآ فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42622055-031  ، 42627143-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42625666-031 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ 50 120 دق فابشک  نیتسآرس  فرصمرابکی  هداس  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000259 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سراپ رهم  دادلا  کپیو  هتسب   GSS60 دک  cm 125 زیاس تسد  هلوح  فابشک و  نیتسآ  رس  اب   g 60 لیرتسا هداس  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیافرد  هدش  هتساوخدراوم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

جنخ مرکا  یبن  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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ینف  تاصحشم  هارمه  هب  هلابز  احما ، هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  راخب و  گید  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101090660000102 زاین :  هرامش 
جنخ ص   مرکا   یبن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا بالضاف  بآ و  هیفصت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بالضاف  بآ و  هیفصت  هدنزاس  عجرم   kg/h 300 تیفرظ یدومع  راخب  یدالوف  گید  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

اب سامت  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  یزادنا  هار  بصن و  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  - دشاب یم  ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09173819201: زادرپراک

7443168311 یتسپ :  دک  جنخ ،  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620063-071  ، 52620051-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52620070-071 :: 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

یمرگ یمرگ 5050   12 0120 دقدق فابشک   فابشک نیتسآرس   نیتسآرس فرصمرابکی   فرصمرابکی هداس   هداس ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 198198

هلابز هلابز احما ، ، احما هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   راخب   راخب گید   گید هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 199199
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000861 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تیلا بط  هسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SINOLINKS یتراجت مان  یددع  نتراک 14   LC2 لدم  L زیاس یکشزپ  یرمیلپ  شفنب  سپیلک  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یرمیلپ   یرمیلپ شفنب   شفنب سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 200200
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001049 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدش پاچ  مرآ  یهد  گنر  مدع  تفربآ و  نودب  ناتسرامیب  مرآ  اب  رتم  رد 2/5  هزادنا 2   235 ژامارگ نورتت  هفحلم  - 

مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

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

الاک لاسرا  زا  سپ  هام  رثکادح 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب مالعا  زا  دعب  هتفه  لیوحت 2 

دشاب روکذم  تاصخشم  قبط  اقیقد  الاک 
دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هیارک 

تسا  یمازلا  امتح  هنومن  لاسرا 
ناینامحر نسحم   09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 20120 1
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نیئان ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  نادند  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005999000015 زاین :  هرامش 

نیئان ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  نادند  یفرصم  مزاول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
دروم  39 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ههامود 09132235079 باسح  هیوست  .دشاب  دمیآ  هیدات  یاراد  هدنشورف  تکرش  .دشاب   UID دک یاراد  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8391813781 یتسپ :  دک  نیئان ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  یعامتجا  نیمات  نابایخ  نازابناج  نابایخ  نیئان  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46260896-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46260891-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ نادند   نادند یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 202202
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نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راولش هالک  ناگ  ) رامیب سابل  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000560 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
باتفآ هماج  کاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  ناپسا  سنج  زیاس  کت  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تسد 2,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع 2000 دادعت دشابن  امن  ندب  مرگ ،  40 ای تناس 38  ناگ 100 دق 

ههام 5 تخادرپ
دشاب ینف  لوئسم  داتدرومدیاب  هنومن 

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: 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

دنواهن ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  تاصخشم و  قبط  لدم 2005  رتنیرپسا 314 زنب  سنالوبمآ  هاگتسد  کی  ثلاث  صخش  هندب و  همیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050147000005 زاین :  هرامش 

دنواهن ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هوجو تیریدم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یرورض  هناماس  رد  زوجم  قاصلا  تسا -  یمازلا  تسویپ  هگرب  رد  تمیق  جرد  ندومن و  اضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591639931 یتسپ :  دک  یبونج ،  رنه  اب  دیهش  راولب  یناقلاط  کرهش  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3326502-081  ، 33223585-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33236502-081 :: 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

(( راولش راولش هالک   هالک ناگ   ناگ )) رامیب رامیب سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 203203

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   20052005 لدم   لدم 314314 رتنیرپسا   رتنیرپسا زنب   زنب سنالوبمآ   سنالوبمآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ثلاث   ثلاث صخش   صخش وو   هندب   هندب همیب   همیب ناونع : : ناونع 204204
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . زر نپ  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب 

1101093856002533 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  کزان  میخض و  فرصمرابکی  زر  نپ  نرد  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا

ددع 1,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . زرزر نپنپ   نرد   نرد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب  

205205
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سابعردنب سراف  جیلخ  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 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا بورپ  ددع  لاسگرزب و 1 بورپ  ددع  هارمه 1 هب  لباترپ  یفارگویدراک  وکا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091914000087 زاین :  هرامش 

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  اسآ  نت  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  بط  اسآ  نت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RAD 10 CV لدم یکشزپ  لباترپ  یفارگویدراکوکا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  یکشزپ و  تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  تسویپ.ددرگیم  لطاب  یجراخ  یالاک  تمیق  مالعا.تسا  دات  دروم  یلخاد  دیلوت  هاگتسد  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: 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

لافطا لافطا بورپ   بورپ ددع   ددع 11 وو   لاسگرزب   لاسگرزب بورپ   بورپ ددع   ددع 11 هارمه   هارمه هبهب   لباترپ   لباترپ یفارگویدراک   یفارگویدراک وکا   وکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یکشزپ لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003420 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 300 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 200 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یداهنشیپ   یداهنشیپ یاهتمیق   یاهتمیق افطل   افطل تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یکشزپ یکشزپ لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 207207
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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 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عوجرم دات  مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) دات طرش  هب  یناریا  یرتم  تناس 5 تسالپوکل 5 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم 

1101005934001033 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  رادم  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 1   5x5 cm زیاس تسالپوکل  یا  هچراپ  یکشزپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
تسالپ اتت  لدم  تمالس  رادم 

ددع 6,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنرب افطل  .تسیمازلا  هنومن  هئارا  .دشاب  تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک  .دشاب  یناریا  سنج  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .ددرگ  یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپو 

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

عوجرم عوجرم دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) دات دات طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا یرتم   یرتم 55 تناس   تناس 55 تسالپوکل   تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.دنوش .دنوش یمیم  
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000864 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  یکت  ینوفلس  هتسب  طسوتم  زیاس  نانز  یکشزپ  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک طرش  هب  ناریا  تخاس  دنرب  هنوگ  ره  هئارا  هباشم  دک  ناریا  - ددع لاسگرزب 60 یشوهیب  هلول  - ددع لافطا 30  یشوهیب  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا عنامالب  بسانم  تمیقو 

1101091800000830 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   Pediatric PST3 لدم گب  اب  فافش  هیال  ود  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
هیاراپ بط  دمآرس 
تس 30 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  هسانش 6731  دک  یتس  هتسب 1  لاسگرزب   ventilator ینوکیلیس یشوهیب  یسفنت  یاه  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 60 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک طرش   طرش هبهب   ناریا   ناریا تخاس   تخاس دنرب   دنرب هنوگ   هنوگ رهره   هئارا   هئارا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 6060 لاسگرزب   لاسگرزب یشوهیب   یشوهیب هلول   هلول -- ددع ددع   3030 لافطا   لافطا یشوهیب   یشوهیب هلول   هلول ناونع : : ناونع
تسا تسا عنامالب   عنامالب بسانم   بسانم تمیقو   تمیقو
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ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Non Magnet روتالیتنو هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000062 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هظحالم  هرامش 2  مرف  - 

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

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

دیئامرف مادقا  هظحالم و  کی  هرامش  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Non MagnetNon Magnet روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 5 تروصب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000245 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اناداپسا  حارج  ناهج  هدنزاس  عجرم   INSEL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   XL زیاس  INSEL-C04 لدم ایفلدالیف  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

اناداپسا حارج  ناهج 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اناداپسا  حارج  ناهج  هدنزاس  عجرم   INSEL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   S زیاس  INSEL-C01 لدم ایفلدالیف  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

اناداپسا حارج  ناهج 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اناداپسا  حارج  ناهج  هدنزاس  عجرم   INSEL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   M زیاس  INSEL-C02 لدم ایفلدالیف  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

اناداپسا حارج  ناهج 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: 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

ایفلدالیف ایفلدالیف یبط   یبط دنب   دنب ندرگ   ندرگ ناونع : : ناونع 2 122 12
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  ینف  تاصخشم  قباطم  راد  هیاپ  هنیاعم  غارچ  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000264 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناجیابرذآ  راونا  شبات  یراجت  دیلوت و  یسدنهم  تامدخ  هدنزاس  عجرم   PTAO لدم لیتسا 316  سنج  لیرتسا  لباق  یکشزپ  هنیاعم  غارچ  الاک :  مان 

ناجیابرذآ راونا  شبات  یراجت  دیلوت و  یسدنهم  تامدخ  هدننک 
ددع 15 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد هیاپ   هیاپ هنیاعم   هنیاعم غارچ   غارچ ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 132 13

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

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

زا 268 ھحفص 181 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wrabc8385eylc?user=73474&ntc=6125500
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125500?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6125501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000855 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   48x50 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  دیل  تسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاوغ راشف  قاتا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003178 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازبا زاس  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   BSA یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هبعج  زیاس 26  یکشزپ  مشچ  یحارج  لامعا  اوه  نزوس  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لاسراو  دات  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  دنشاب 2 - یم  تیولوا  رد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ

2142 14

یصاوغ یصاوغ راشف   راشف قاتا   قاتا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2 152 15
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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 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

6125505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسورترآ ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000621 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO EVERGRAND یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   AR-BE دک  180x240 cm زیاس یپوکسورترآ  یحارج  ناش  الاک :  مان 

نامراب بط 
ددع 100 دادعت : 

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

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یپوکسورترآ یپوکسورترآ ناش   ناش ناونع : : ناونع 2 162 16
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - یتسد موتامرد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000185 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رادم هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO.LTD هدنزاس عجرم   D-107 لدم یکشزپ  یتسد  موتامرد  الاک :  مان 

تمالس
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس یتناراگ  33 یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   -- یتسد یتسد موتامرد   موتامرد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 172 17
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لمح  هنیزه  تسویپ /  لیاف  تاصخشم  قبط  یلم  کناب  کوبدنرب  اب  روکنیو  یترارح  ذغاک  لور   3600 هباشم / دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  یاه  لیاف  هدنشورف / هدهع 

1101001458000062 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  تسویپ  نیون  یرتم  لوط   mm 79 ضرع  ATM هاگتسد دربراک  پاچ  اب  روکنیو  دیسر   mm 18 یزغم اب  یترارح  لور  ذغاک  الاک :  مان 
تسویپ نیون 

رتم 3,600 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هدنشورف / هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ /  لیاف  تاصخشم  قبط  یلم  کناب  کوبدنرب  اب  روکنیو  یترارح  ذغاک  لور   3600 هباشم / دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک ماجنا  نسح  تباب  روتکاف  زا  دصرد   10 رسک دوش / هعلاطم  تسویپ  یاه 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: 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

هدهع هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ /  /  تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یلم   یلم کناب   کناب کوبدنرب   کوبدنرب اباب   روکنیو   روکنیو یترارح   یترارح ذغاک   ذغاک لور   لور   36003600 هباشم / / هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف هدنشورف / / هدنشورف

2 182 18
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دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا یکیناکم  یقرب و  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091839000133 زاین :  هرامش 

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   SMI6000 لدم وشات  رامیب  هارمه  تخت  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

راوایپ وین  لدم 1090  لافطا   ICU تخت الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایدپ  یتراجت  مان   boo20 لدم هداس  لافطا  تخت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تخت   تخت ناونع : : ناونع 2 192 19
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تروصب 5  یرابتعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000243 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم  جدننس  بط  نیتم  یتراجت  مان  کپ  یو  هزیلرتسا  هتسب  یدنب  هتسب  عون   ME101 دک هکت  ازجا 7  دادعت  لارنج  یحارج  تس  الاک :  مان 

جدننس بط  نیتم  ییوراد  یکشزپ 
تس 2,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: 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

رذکشا نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID تراکو یتوص  طابترااب  ینامرد  رداک  ناوخارف  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090212000039 زاین :  هرامش 

رذکشا نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

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

قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  نیدنچ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

8941767619 یتسپ :  دک  نامزلا ،  بحاص  یرتم  راولب 45  رهشناوضر  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32724080-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723795-035 :: 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

لارنج لارنج یحارج   یحارج تستس   ناونع : : ناونع 220220

یناتسرامیب یناتسرامیب راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 22 122 1
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - یکشزپ یقرب  هرا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000184 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ زیهجت  اویه  هدننک  هضرع  عجرم   RUIJIN یتراجت مان   NS-1511 لدم یدپوترا  یژراش  یقرب  هرا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ یقرب   یقرب هرا   هرا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 222222

لیفماک لیفماک نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 223223
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ددع 150 دادعت یمرگ  لیفماک 15 نامسناپ  لژوددع  50 دادعت 15*15 ددع 30 دادعت 20*20 ددع 30 دادعت 10*10 لیفماک نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد   IRC دک

1101000257003418 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   HYPERGEL یتراجت مان   g 15 یبویت ییاوقم 1  هبعج  مخز  نامسناپ  صوصخم  کینوترپوس  لژ  الاک :  مان 
بویت 150 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   COLOPLAST هدنزاس عجرم  تسالپولک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 10  لدم 3110   10x10 cm زیاس یکشزپ  یعبرم  لیفماک  نامسناپ  الاک :  مان 

نامرد ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   COLOPLAST هدنزاس عجرم  تسالپولک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 5  لدم 3115   15x15 cm زیاس یکشزپ  یعبرم  لیفماک  نامسناپ  الاک :  مان 

نامرد ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   COLOPLAST هدنزاس عجرم  تسالپولک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 5  لدم 3120   20x20 cm زیاس یکشزپ  یعبرم  لیفماک  نامسناپ  الاک :  مان 

نامرد ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد  IRC دک ددع  150 دادعت یمرگ  لیفماک 15 نامسناپ  لژوددع  50 دادعت 15*15 ددع 30 دادعت 20*20 ددع 30 دادعت 10*10 لیفماک نامسناپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09151861442 دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپدشاب 6

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . موتامرد غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002526 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تمالس رادم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  رادم  هدنزاس  عجرم  یکشزپ   D80 humeca یژراش موتامرد  دربراک  هخاروس  ود  هغیت  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  یربرابو  لاسرا  هنیزه   - یتروص تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000832 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  یتروص  گنر  زیاس 20  فرصم  رابکی  لیرتسا  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موتامرد موتامرد غیت   غیت ناونع : : ناونع 224224

یتروص یتروص تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 225225

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

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

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

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

6125574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات یربراب  هنیزه  - تسا عنامالب  تیفیک  طرش  هب  ناریا  تخاس  دنرب  هنوگ  ره  هئارا  دشاب  ناریا  تخاس  طقف  لازان  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  ناتسرامیب 

1101091800000835 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASMED یتراجت مان  یددع  نتراک 100   large زیاس لازان  دنوس  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

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

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن تقد  تسویپ  هب.دشاب  یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001359000031 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رادرتلیف کسام  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا زیلانآ  لودج  یراذگرای  دشاب  یناریا  الماک  الاک   ، یتشپ نژیسکا  لوسپک  ینیخدت و  مومسزاگ  دض  کسام  لماش  رگارد  یسفنت  تس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09132825410 اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  دشاب  یم 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لازان لازان دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 226226

یتشپ یتشپ نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک وو   ینیخدت   ینیخدت مومسزاگ   مومسزاگ دضدض   کسام   کسام لماش   لماش رگارد   رگارد یسفنت   یسفنت تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 227227

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپزاب 1  ددع - دادعت 100  هب  تسویپ  لکش  قباطم  رامیب  نگل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000461 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIWAN STANCH هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  یکیتسالپ  سنج  رامیب  یناتسرامیب  نگل  الاک :  مان 

هیارآ ناروآایمیک 
ددع 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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

یکیتسالپ یکیتسالپ سنج   سنج رامیب   رامیب یناتسرامیب   یناتسرامیب نگل   نگل ناونع : : ناونع 228228

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

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

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

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

6125635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ  - دمیا یراذگراب  ریاودیاگ 0/014 -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000605 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Traxcess 14EX لدم یزغم  ریاودیاگ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0/0140/0 14 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 229229
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  وکیف  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000868 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سراف بط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 11  یحارج  غیت  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  وکیف  غیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6125654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  تناس  زیاس 120  رامیب  هنیتفاب  هالک  - راولش - ناگ تسد  دیرخ 3000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000582 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رمیلپ بط و  هدننک  هضرع  عجرم   mediPOL یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 120 زیاس رامیب  ناگ  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یمازلا - روتکاف  شیپ  - ههام هیسن و 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط وکیف   وکیف غیت   غیت ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ

230230

تناس تناس   120120 زیاس   زیاس رامیب   رامیب هنیتفاب   هنیتفاب هالک   هالک -- راولش راولش -- ناگ ناگ تسد   تسد 30003000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 231231
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

12Fr-16cm نودلاش رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشم  دکناریا  ،IRC یاراد ،IMed قبط تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000533 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx16 cm 12 زیاس  CV-12122-UF لدم یقورع  یبلق و  هار  تقوم 2  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
سیمراف ناریا  هدننک 
هتسب 500 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسرا تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 6 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022011-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

دکناریا دکناریا ،، IRCIRC  یاراد یاراد ،، IMedIMed  قبط قبط تکرشوالاک   تکرشوالاک تلاصا   تلاصا ،، الاک الاک لاسرا   لاسرا نامززااضقنا   نامززااضقنا خیرات   خیرات لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح   1212 Fr- 16cmFr- 16cm  نودلاش نودلاش رتتک   رتتک ناونع : : ناونع
تساداتدروم تساداتدروم هباشم   هباشم

232232
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

12Fr-20cm نودلاش رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشم  دکناریا  ،IRC یاراد ،IMed قبط تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000532 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx20 cm 12 زیاس  CV-15122-UF لدم یقورع  یبلق و  هار  تقوم 2  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
سیمراف ناریا  هدننک 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسرا تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 4 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022011-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

دکناریا دکناریا ،، IRCIRC  یاراد یاراد ،، IMedIMed  قبط قبط تکرشوالاک   تکرشوالاک تلاصا   تلاصا ،، الاک الاک لاسرا   لاسرا نامززااضقنا   نامززااضقنا خیرات   خیرات لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح   1212 Fr-20cmFr-20cm  نودلاش نودلاش رتتک   رتتک ناونع : : ناونع
تساداتدروم تساداتدروم هباشم   هباشم

233233
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یسفنت کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003423 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  بط  وزام  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 200  راد  پاپوس  هیال  راهچ   N95 یسفنت کسام  الاک :  مان 

هتسب 7,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 
هبعج 20,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یداهنشیپ   یداهنشیپ یاهتمیق   یاهتمیق افطل   افطل تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یسفنت یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع 234234
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادنوریه یرتیل  24 تسف والک  وتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000269 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلعوب تعنص  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  والک  وتا  یتراجت  مان   Vacuum Perry لدم یکشزپ  کیتاموتا  مامت  هدننک  لیرتسا  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

تبث هدننک  نیماتودشابیم  هباشم  دک  ناریا.دوش  همیمض  تکرش  تیلاعف  هناورپ..دشاب  یم  نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09151414211 سامت نفلت.دوش  یراذگرابرادرهمو  لماک  تسویپ  لیاف  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  دشاب و  imed

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: 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

ادنوریه ادنوریه یرتیل   یرتیل 2424 تسف تسف والک   والک وتا   وتا ناونع : : ناونع 235235
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارودیپا تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشم  دکناریا  ،IRC یاراد ،IMed قبط تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000534 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   B/BRAUN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 4514513  یعضوم  یسح  یب  تس  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسرا تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 7 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022011-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ،، IRCIRC  یاراد یاراد ،، IMedIMed  قبط قبط تکرشوالاک   تکرشوالاک تلاصا   تلاصا ،، الاک الاک لاسرا   لاسرا نامززااضقنا   نامززااضقنا خیرات   خیرات لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح لارودیپا   لارودیپا تستس   ناونع : : ناونع
تساداتدروم تساداتدروم
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هیمورا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  کرادم و  تاصخشم و  قبط  راددنب  هیال  هس  کسام.راد  شک  هیال  هس  کسام   . n 95 کسام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003435000066 زاین :  هرامش 

هیمورا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یکشزپ  یشک  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  وراد  اذغ و  تنواعم  برد  الاک  لیوحت  لحم.دشابیم  یمازلا  نآ  راذگراب  روتکاف و  شیپ  ییاهن  تمیق  تبث  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دشابیم هباشم  دک  ناریا  *

5717683786 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  روپ  یلق  رتکد  دیهش  ساملس خ  هداج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32272023-044  ، 32772023-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787412-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   کرادم   کرادم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط راددنب   راددنب هیال   هیال هسهس   کسام.راد   کسام.راد شکشک   هیال   هیال هسهس   کسام   کسام  . . n 95n 95 کسام   کسام ناونع : : ناونع 237237

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

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

زا 268 ھحفص 200 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jqdsxcmgv8amz?user=73474&ntc=6125699
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125699?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد 

1101093856002534 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت.سکتال   دیلوت.سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمن دات  تریاغم  تروص  رد  ناهفصا ..  بط  ناواپ  تکرش  یدیلوت  طقف....تسا  هباشم  دک   ..... یپارتوزیف هنیاعم و  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101094424000099 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارهپس هدننک  هضرع  عجرم  نارهپس  هدنزاس  عجرم   SPRN/WT/1 لدم یپارتویزیف  یبوچ  تخت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یلئاسو نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   BE40 لدم هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهپس هدننک  هضرع  عجرم   CHINESPORT هدنزاس عجرم   LV لدم یپارتویزیف  یکیرتکلا  تخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.. بط  ناواپ  یقرب  تخت  بط و  ناواپ  یپارتویزیف  یبوچ  تخت  ریز ...  رد  وشک  هس  هفحلم و  لور  یاج  اب  نکش و  کت  هنیاعم  تخت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا ناگدنشورف  تیولوا  ........... اب 09131265606 یگنهامه   ... هزور لقادح 40  تخادرپ 

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: 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

دوش دوش یمن   یمن دات   دات تریاغم   تریاغم تروص   تروص ردرد   ناهفصا ..  ..  ناهفصا بطبط   ناواپ   ناواپ تکرش   تکرش یدیلوت   یدیلوت طقف....تسا   طقف....تسا هباشم   هباشم دکدک    .....  ..... یپارتوزیف یپارتوزیف وو   هنیاعم   هنیاعم تخت   تخت ناونع : : ناونع 239239

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 202 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wars42u5sv6g4?user=73474&ntc=6125716
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125716?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکش کی  یناتسرامیب  تخت  - یناریا رتمونمام  - یرتیل نژیسکا 10  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005289000022 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نکش کی  یناتسرامیب  تخت  - یناریا رتمونمام  - یرتیل نژیسکا 10  لوسپک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتیل نژیسکا 10  لوسپک  دشاب .  یتناراگ  یاراد   . دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  .ددرگ  لاسرا  هدوزفا  شزرا  مان  تبث  نتشاد  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع نکش 30  کی  یناتسرامیب  تخت   - ددع یناریا 50  رتمونمام   - ددع  50

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  سراف  ناتسا  یرادناتسا  یوربور  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7135713333

2340999-0713  ، 32347367-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32340999-071 :: 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

نکش نکش کیکی   یناتسرامیب   یناتسرامیب تخت   تخت -- یناریا یناریا رتمونمام   رتمونمام -- یرتیل یرتیل   1010 نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 240240

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 203 
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب - تسا هدنشورف  اب  یربرابو  لاسرا  هنیزه  - دشابیم عنامالب  یناریا  دنرب  هنوگره  هئارا  ناریا - تخاس  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تقد  تسویپ 

1101091800000836 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  لاسگرزب  زیاس  دک 12448  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب -- تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   یربرابو   یربرابو لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه -- دشابیم دشابیم عنامالب   عنامالب یناریا   یناریا دنرب   دنرب هنوگره   هنوگره هئارا   هئارا ناریا - - ناریا تخاس   تخاس لاسگرزب   لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع
دوش دوش تقد   تقد تسویپ   تسویپ

241241

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 204 
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000866 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یاهدناب یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   7/5x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 
ناریا یکشزپ 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا فرصمرابکی   فرصمرابکی یچگ   یچگ ریز   ریز دناب   دناب ناونع : : ناونع 242242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 205 
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم همیمض  لیاف  رد  دک  زیاس و  دادعت و  اب  یکشزپنادند  زرف  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دات  دروم  ناواکزیت  دنرب 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101030577000461 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ناواکزیت یساملا  یاه  هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواک  زیت  یتراجت  مان  لدم 801  زیاس 012  درگ  رس  یساملا  نیبروت  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 

ددع 4,400 دادعت : 
1401/10/21 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 هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسا   تسا دات   دات دروم   دروم ناواکزیت   ناواکزیت دنرب   دنرب دشابیم   دشابیم همیمض   همیمض لیاف   لیاف ردرد   دکدک   وو   زیاس   زیاس وو   دادعت   دادعت اباب   یکشزپنادند   یکشزپنادند زرف   زرف یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 243243

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 206 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/twk9dznutx9xs?user=73474&ntc=6125743
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125743?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  {- یلارت رواش  } یگتخوس نارامیب  یوشتسش  صوصخم  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000182 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرد یکشزپ  تازیهجت  زارهم  هدننک  هضرع  عجرم  دم  زارهم  یتراجت  مان   TS-5075 لدم یناتسرامیب  وشتسش  یلارت  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس یتناراگ  33 یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   {-{- یلارت یلارت رواش   رواش }} یگتخوس یگتخوس نارامیب   نارامیب یوشتسش   یوشتسش صوصخم   صوصخم یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 244244
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکناک یاو  هارمه  هب  روتیلفنیا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشم  دکناریا  ،IRC یاراد ،IMed قبط تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000523 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

بط ناهیک  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم   PKT یتراجت مان  لدم 804021   ml 20 تیفرظ روتکناک  یاو  اب  روتیلفنیا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تبث نامززا  هنومن  لاسرا  تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد   ، یدقن تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022147-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

روتکناک روتکناک یاو   یاو هارمه   هارمه هبهب   روتیلفنیا   روتیلفنیا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 245245
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لاس 10000 گرزبزیاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تروصب 4 باسح  هیوست 

1101092486000244 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASMED یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  یکشزپ  شفک  رواک  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: 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

ههام ههام تروصب  44 تروصب باسح   باسح هیوست   هیوست ددع   ددع 1000010000 لاس   لاس گرزبزیاس   گرزبزیاس ناونع : : ناونع 246246
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج  . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  هیخب  یاه  خن  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات 

1101095112000854 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SUTURES INDIA هدنزاس عجرم   LINX PGA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   G3R20U75 لدم بذج  لباق  هیخب  خن  الاک :  مان 
ناکس تمالس  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه 

هبعج 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  هیخب  یاه  خن  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط هیخب   هیخب یاه   یاه خنخن   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ زکرم   زکرم

247247
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  وکیف  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000867 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   LEGACY یتراجت مان   20500MV لدم وکیف  تساک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  وکیف  تساک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکیف وکیف تساک   تساک ناونع : : ناونع 248248

فرصمرابکی فرصمرابکی یکشزپ   یکشزپ کسام   کسام -- یحارج یحارج رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول  - - فرصمرابکی فرصمرابکی لیرتسا   لیرتسا نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 249249
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لودج قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشم  دکناریا  ،IRC یاراد ،IMed قبط تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000524 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

SHANDONG هدنزاس عجرم   BIO-SET یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   ml 1 تیفرظ زیاس 29  تباث  نزوس  اب  فرصمرابکی  لیرتسا  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
دامع تراجت  نایور  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZIBO SHANCHUAN

ددع 1,500 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 7/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 6/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

بیبط هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیرو  هدنزاس  عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یکشزپ  دربراک  فرصم  رابکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
رازفا ابص 

ددع 9,000 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

روشک یتراجت  مان  دقاف   SURGICAL لدم یددع  ییاوقم 50  هبعج  نولب  تلم  هیال  دناب و 1  ناپسا  هیال  سنج 2  هیال  هس  فرصمرابکی  یکشزپ  کسام  الاک :  مان 
زیهجت اکیلم  بط  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  اکیلم  بط  انرب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هبعج 600 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8/5  یشوهیب  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
تداعس شورس  عولط  هدننک  هضرع  عجرم   P.med یتراجت مان  یددع  هبعج 1   cc 50 تیفرظ ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 9,490 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

ابص بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیرو  هدنزاس  عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یکشزپ  دربراک  فرصم  رابکی   cc 2 گنرس الاک :  مان 
رازفا

ددع 36,400 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 10 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 100,000 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
دیلوت هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  کپ  رتسیلب   cc 3 قیرزت هداس  یطورخم  لاصتا  یاراد  هکت  هس  فرصمرابکی  یدلج  ریز  گنرس  الاک :  مان 

دیرو یکشزپ 
هتسب 36,400 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلهم ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 9 یلا 6 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن  لاسرا 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022011-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) تسد هدننک  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003421 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سامره سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  لژنآ  سیم  یتراجت  مان   cc 1000 یرطب دصرد  لکلا 70  یواح  تسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یرطب 15 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  تپسولیس  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  یرطب   ml 100 مجح تسد  یوشتسش  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 100 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسد تسد هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 250250

لاسگرزب لاسگرزب وو   لافطا   لافطا کشوپ   کشوپ ناونع : : ناونع 251251
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) لاسگرزب لافطا و  کشوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003422 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هیارآ ناروآ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   Glory یتراجت مان  یددع  ینولیان 8  هتسب  طسوتم  زیاس  لاسگرزب  کشوپ  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

کدوک تشادهب  هدننک  هضرع  عجرم   DR. BROWNS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 12  هسیک  طسوتم  زیاس  لاسگرزب  لماک  کشوپ  الاک :  مان 
هسیک 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناهاپس ناسرپ  یددع  ینولیان 20  فافل  گرزب  زیاس  هناگ  هچب  یلومعم  کشوپ  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هداز سابع  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ویگ  یتراجت  مان  یددع  تکاپ 14  یدنب  هتسب  عون  کچوک  زیاس  هناگ  هچب  کشوپ  الاک :  مان 
تکاپ 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هیکرت هدنزاس  روشک  دومحم  نیذآ  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   CONFY یتراجت مان  یددع  یا 24  هتسب  نتراک 6  شش  زیاس  مویمیرپ  هچب  لماک  کشوپ  الاک :  مان 

MERFOR هدنزاس عجرم 
نتراک 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
کمشچ ولقراهچ  ینولیان  فافل  یلور  هتسب  تلاوت  یذغاک  لامتسد  الاک :  مان 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد   - تسیل قبط  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن دنس 

1101094336000584 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنرس دزی  یددع  نتراک 1000   cc 1 نیلوسنا فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا  - یمازلا ورادو  اذغ  هناماس  رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتزا  سپ  هام  تخادرپ 4  یتسویپ -

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243486-034  ، 32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیلوسنا نیلوسنا فرصمرابکی   فرصمرابکی هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 252252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد   - تسیل قبط  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن دنس 

1101094336000584 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنرس دزی  یددع  نتراک 1000   cc 1 نیلوسنا فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا  - یمازلا ورادو  اذغ  هناماس  رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتزا  سپ  هام  تخادرپ 4  یتسویپ -

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243486-034  ، 32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیلوسنا نیلوسنا فرصمرابکی   فرصمرابکی هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 253253

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 216 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3u5atq9erqlpx?user=73474&ntc=6125838
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125838?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باصعاو زغم  رکارتسا  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001020 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا هدننک  هضرع  عجرم  انیس  زیهجت  نایناریا  هدنزاس  عجرم  سا  یت  یآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 7 زیاس  BL-N دک یکشزپ  هرا  غیت  الاک :  مان 

انیس زیهجت 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 6

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باصعاو باصعاو زغم   زغم رکارتسا   رکارتسا هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 254254

لافطا لافطا بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 255255
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) لافطا بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003424 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   RSA083DN هسانش دک  یددع  نتراک 1  دازون  لاسگرزب و  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   MASIMO یموف فرصم  رابکی  بورپ  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO.LTD هدنزاس عجرم  حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ارف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RSA045DN هسانش دک  یددع  نتراک 1  دازون  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   DOLPHIN 1 m فرصم رابکی  بورپ  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO.LTD هدنزاس عجرم  حارج  بط 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عجرم حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RSY045CN هسانش دک  یددع  نتراک 1  دازون  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   DOLPHIN بورپ الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO.LTD هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RSY045DN هسانش دک  یددع  نتراک 1  دازون  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   DOLPHIN 1 m بورپ الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO.LTD هدنزاس عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  فلاو -  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000297 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ریاس تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور  .تسا  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا  .دشابیم  یمازلا  ربتعم  گولاتاک  هئارا  تسویپ –  لیاف  قباطم  - 

 . ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  50 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  رابنا  هب  مالقا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش جرد   جرد الاک   الاک اباب   قبطنم   قبطنم دکدک   ناریا   ناریا افطل   افطل فلاو -  -  فلاو هلول   هلول ناونع : : ناونع 256256
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  هیلختو  یریگراب  نامز  رد  هدراو  تراسخ  هنوگره.و  یریگرابو  لمح.نت  20 صولخدصرد عیام 99.99 نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشدهاوخ همیرج  لومشم  لمحردریخات  تروصردو  دشابیم 

1101005943000580 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیبم یمیشورتپ  یبعکم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف   ON تیبوغرم هجرد  دصرد  صولخ 99/99 هجرد  زاگ  یلخاد  نژیسکا  الاک :  مان 
بعکم رتم  20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصردو دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلختو  یریگراب  نامز  رد  هدراو  تراسخ  هنوگره.و  یریگرابو  لمح.نت  20 صولخدصرد عیام 99.99 نژیسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.همزر  09362742383 پا ستاو.تسا  هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات تخادرپ.دشدهاوخ 2 همیرج  لومشم  لمحردریخات 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   هیلختو   هیلختو یریگراب   یریگراب نامز   نامز ردرد   هدراو   هدراو تراسخ   تراسخ هنوگره.و   هنوگره.و یریگرابو   یریگرابو لمح.نت   لمح.نت 2020 صولخدصرد صولخدصرد عیام  99.9999.99 عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع
.دشدهاوخ .دشدهاوخ همیرج   همیرج لومشم   لومشم لمحردریخات   لمحردریخات تروصردو   تروصردو دشابیم   دشابیم

257257

تسویپ تسویپ اضماورهم   اضماورهم لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ..4040 -- 2 020 -- 1515 -- 1010 زیاس   زیاس یکشزپ   یکشزپ امسالپ   امسالپ نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا هسیک.تسا   هسیک.تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
.هدننک .هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هیارک   هیارک .ددرگ   .ددرگ لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس

258258
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اضماورهم لیمکت  زا  سپ  تسویپ  لیاف  زیاس 40-20-15-10. یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک.تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدننک نیمات  اب  لمح  هیارک  .ددرگ  لاسرا  هناماس  تسویپ 

1101090979000487 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 8  نتراک  یدنب  هتسب  عون   10x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
سراپ

نتراک 40 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 8  نتراک  یدنب  هتسب  عون   15x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
سراپ

نتراک 8 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 4  نتراک  یدنب  هتسب  عون   20x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
سراپ

نتراک 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 2  نتراک  یدنب  هتسب  عون   40x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
سراپ

نتراک 6 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هناماس  تسویپ  اضماورهم  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  لیاف   . زیاس 40-20-15-10 یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام باسح 4  هیوست.هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک  .ددرگ 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: 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
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  سکاو  نب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000882 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ابص بط  ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   SMI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   g 2/5 زیاس یکشزپ  سکاو  نب  الاک :  مان 

هبعج 240 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   سکاو   سکاو نبنب   ناونع : : ناونع 259259
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط   HME رتلیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000871 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 100  هتسب  لاسگرزب  زیاس  یسفنت  یشوهیب و  دربراک   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 
توملا یحارج  یروانف  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط   HME رتلیف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   HMEHME  رتلیف رتلیف ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ

260260
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  .رتمیلیم  یوق 5  لیتسا  کال  پارد  یوناز  لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000298 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
زا تکرش  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور.دشاب  یم  یمازلا  هنومن  هئارا  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لیوحت  نامز  ددرگ .  لاسرا  هناماس  قیرط 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تفج  100 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  رابنا  هب  مالقا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش جرد   جرد الاک   الاک اباب   قبطنم   قبطنم دکدک   ناریا   ناریا افطل   افطل .رتمیلیم   .رتمیلیم   55 یوق   یوق لیتسا   لیتسا کالکال   پارد   پارد یوناز   یوناز لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 261261

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 224 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9ml9uud75pngx?user=73474&ntc=6125919
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125919?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنالوبمآ رد  بصن  لباق  یناریا  لباترپ  روتالیتنو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001053 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب  تساوخرد  قبط  اقیقد  - 

هدنشورف اب  لمح  هیارک 
دوش  رداص  روتکاف  شیپ 

دشاب هدننک  دیلوت  ای  هدنیامن  دم  یآ  تیاس  رد  قوف  یالاک  شورف  تهج  تسیاب  هدنشورف 
ناینامحر نسحم   09177314788

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ناریا  تخاس  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنالوبمآ سنالوبمآ ردرد   بصن   بصن لباق   لباق یناریا   یناریا لباترپ   لباترپ روتالیتنو   روتالیتنو ناونع : : ناونع 262262
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملق یدپوترا 15 یحارجرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000263 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هتسب  LCP proximal medial tibia 4/5 لدم خاروس 13  دادعت   mm 4/5 زیاس لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  لایدم  ایبیت  لامیسکورپ  گنیکال  تیلپ  الاک :  مان 

بط رازبا  وجکین  هدننک  هضرع  عجرم  بط  رازبا  وجکین  یتراجت  مان  یددع  کپیو 1 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیافرد  هتساوخدراوم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

ملق ملق 1515 یدپوترا   یدپوترا یحارجرازبا   یحارجرازبا ناونع : : ناونع 263263
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق تسویپ  دیرخ  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد   - هباشم دک  ناریا  تسویپ -  دیرخ  طیارش  قبط  فرصمرابکی  رتوک  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاطبا یداهنشیپ 

1101090319000445 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  اتکی  کسرا  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   EYTDME01 لدم یحارج  فرصمرابکی  رتوکورتکلا  ملق  الاک :  مان 
زیهجت اتکی  کسرا  یکشزپ 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  دیرخ  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد   - هباشم دک  ناریا  تسویپ -  دیرخ  طیارش  قبط  فرصمرابکی  رتوک  ملق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها 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 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم رد 6  لیوحت   - نت  30 درادناتسا عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001034 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  عیام 99/5 نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 30 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب رظان  سانشراک  دات  هبو  درادناتسادات  یاراد  دیاب  یلیوحت  عیام  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هلحرم   6 رد لیوحتو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 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

تمیق تمیق تسویپ   تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر مدع   مدع تروص   تروص ردرد    - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط فرصمرابکی   فرصمرابکی رتوک   رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع
لاطبا لاطبا یداهنشیپ   یداهنشیپ

264264

هلحرم هلحرم   66 ردرد   لیوحت   لیوحت  - - نتنت   3030 درادناتسا درادناتسا عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 265265
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  شمارود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45

1101095112000870 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ویال  شمارود  یتراجت  مان   Lyomesh Neuro VR لدم  5x5 cm زیاس تارقف  نوتس  باصعا و  زغم و  ینژالک  ینتشاک  ارود  شم  الاک :  مان 
نیسراپ بط  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   AUDIO TECHNOLOGIES

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  شمارود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط شمارود   شمارود ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ

266266
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زیربت ناتسرهش  تشادهب  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 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 20000) هکت هس   5cc لیرتسا گنرس  و  ددع ) 100000) هکت هس   2cc لیرتسا گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091693000029 زاین :  هرامش 

زیربت ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکت هس  لدم  گنرس  دزی  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  دزی  یتراجت  مان  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   ml 5 فرصمرابکی هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 40 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

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 200 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدنشورف  طسوت  یربراب ، لمح و  هیارک  هیلک  ، دات تهج  رادیرخ  هب  الاک  هنومن  لاسرا  ، الاک قیقد  مان  روتکاف ، شیپ  یراذگراب  ندوب  یمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لاس لقادح 2  اضقنا ، خیرات.تسا  یمازلا   imed یهاوگ رابنا ، هب  لماک  لیوحت  زا  دعب  هام   2 باسحتروص ، هیوست.دوش  یم 

5183875357 یتسپ :  دک  زیربت ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  داهج  نادیم  هار  فصن  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440458-041  ، 34440057-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34449184-041 :: 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

هکت هکت هسهس     22 cccc لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 267267

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تسیل  قبط  ناملآ   pms یمشچ تکاراتاک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000264 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   PMS یتراجت مان  یددع  هبعج 1   E30-447 دک یحارج  سنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  ینف  تاصخشم  قباطم  دازون  هنیاعم  تخت  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000266 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   M 90 لدم سناژروا  دربراک  هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pmspms یمشچ   یمشچ تکاراتاک   تکاراتاک تستس   ناونع : : ناونع 268268

دازون دازون هنیاعم   هنیاعم تخت   تخت ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 269269

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  ییوشک - سناژروا 5  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000801 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یتیگ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  کت  یتیگ  هدنزاس  عجرم   A AND I-CO.COM یتراجت مان   GTA-TM5 لدم وشک  سناژروا 5  یلارت  الاک :  مان 
زربلا کت 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

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

ییوشک ییوشک   55 سناژروا   سناژروا یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 270270

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل   - foot هدامآ یاهزترا  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000296 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور.دشاب  یم  یمازلا  هنومن  هئارا  تسویپ -  لیاف  قباطم  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لیوحت  نامز  ددرگ .  لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تفج  120 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  رابنا  هب  مالقا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

footfoot هدامآ   هدامآ یاهزترا   یاهزترا عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 271271

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  فلتخم -  یاه  هزادنا  رد  تسد  کیمانیاد  زترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000299 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور.دشاب  یم  یمازلا  هنومن  هئارا  تسویپ -  لیاف  قباطم  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لیوحت  نامز  ددرگ .  لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  16 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  رابنا  هب  مالقا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

فلتخم فلتخم یاه   یاه هزادنا   هزادنا ردرد   تسد   تسد کیمانیاد   کیمانیاد زترا   زترا ناونع : : ناونع 272272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  سالگ 12 - ربیاف  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000300 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
زا تکرش  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور.دشاب  یم  یمازلا  هنومن  هئارا  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لیوحت  نامز  ددرگ .  لاسرا  هناماس  قیرط 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لور  100 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  رابنا  هب  مالقا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

سالگ سالگ ربیاف   ربیاف دناب   دناب ناونع : : ناونع 273273
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هلبارس یلع  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتل جنپ  نلاگ  هدزناپ  دیسا 3 % کیتسارپ  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نت مین  وکی   RO یبلاق کمن 

1101092937000036 زاین :  هرامش 
لوادرچ هلبارس  یلع  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دصرد  نیدیسرپ 3  یتراجت  مان   kg 10 ینلیتا یلپ  فرظ  زیلایدومه  هاگتسد  دربراک  دیسا  کیتسارپ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یمیش ناب  هب  ییوراد 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نشور سوریس  هدننک  هضرع  عجرم  اونیس  یتراجت  مان   g 100 یبلاق ییاوقم 1  هبعج  ییایرد  کمن  نوباص  الاک :  مان 
بلاق 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لوادرچ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتل جنپ  نلاگ  هدزناپ  دیسا 3 % کیتسارپ  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نت مین  وکی   RO یبلاق کمن 

دامن یراذگراب  سامت  هرامش  یگنهامه  تهج  نینچمه  هرامش 09188403418 و  اب  ندوب  دوجوم  تروص  رد 

6951653691 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  ناتسرامیب  هلبارس  لوادرچ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34226039-084  ، 4224667-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4224667-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد ییایرد کمن   کمن نوباص   نوباص هدننک -  -  هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 274274
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  ینف  تاصخشم  قباطم  یپوکسودنآ  دمک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000263 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   M49 لدم وراد  دمک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 6000  یس  یس   2000 یبیلص رادریش  راردا  هیلخت  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001504 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب   cc 2000 تیفرظ یکشزپ  لاسگرزب  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 6,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسودنآ یپوکسودنآ دمک   دمک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 275275

ددع ددع   60006000 دادعت   دادعت یسیس   یسیس     20002000 یبیلص یبیلص رادریش   رادریش راردا   راردا هیلخت   هیلخت هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 276276
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30  یس  یس  یحارج 1  عیام  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001500 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد ناسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GEM SRL هدنزاس عجرم   GLUBRAN 2 یتراجت مان   cc 1 یلایو رتسیلب 1  یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 

داپ
لایو 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور دادعت 4000  تناس  ضرع 60  تناس  ره 60  ژارفرپ  رتم  لوط 30  دیفس  یمرگ  فرصم 17  رابکی  هفحلم  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001499 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
جنرت هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس  یرف  زیاس  لیرتسا  ریغ  لدم  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 

سراف ششوپ 
ددع 4,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   3030 دادعت   دادعت یسیس   یسیس     11 یحارج   یحارج عیام   عیام بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 277277

لور لور   40004000 دادعت   دادعت تناس   تناس   6060 ضرع   ضرع تناس   تناس   6060 رهره   ژارفرپ   ژارفرپ رتم   رتم   3030 لوط   لوط دیفس   دیفس یمرگ   یمرگ فرصم  1717   فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم لور   لور ناونع : : ناونع 278278
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 دادعت ( روسنساموس ) یرتمیسکا هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001496 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   SAFB-SMX-AS دک  Invos لدم یرتمیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هیتآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   100100 دادعت دادعت (( روسنساموس روسنساموس )) یرتمیسکا یرتمیسکا هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 279279

زیلاید زیلاید یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 280280

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیلاید یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050290000157 زاین :  هرامش 

نادمه هیتا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایشرا  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان  زیاس 16  یددع  یتکاپ 500  نتراک 2  یدنب  هتسب  عون   ARFIS-G16 لدم یدیرو  ینایرش و  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

یئافص رکاذ  نسحم  هدننک  هضرع 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دیما یادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیما  یادن  هدنزاس  عجرم  یتفج  هتسب 1   G16 یدیرو ینایرش و  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

تفج 1,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  تراکوس  یتراجت  مان   g 650 یرمیلپ جیرتراک  یدنب  هتسب  عون  زیلاید  تهج  میدس  تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نماث یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  سنوت  هدنزاس  روشک   BAXTER هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 80   III لدم یجنران  گنیر  لوپ  اب  یقافص  زیلاید  تس  الاک :  مان 
تس 1,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یب جیرتراک  ددع  ینایرش و 1000 الوتسیف  ددع  1000، یدیرو الوتسیف  ددع  1000، زیلاید تس  ددع  1000: لماش مالقا  / هباشم هدشدیق  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسازایندروم مهاب  لوصحم  راهچ  ره  / ههام کی  هیوست  / تسا دوجوم  تسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  دشاب / یم  میدس  تانبرک 

6513963178 یتسپ :  دک  هیتآ ،  ناتسرامیب  توبن  نادیم  یندم  دیهش  کرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281017-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281017-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسیب  ودصتفه  نزوس 37  دناررفص  کیمورکو  ددع  تسیبودص  نزوس 40  یدبک  کیمورک 1 خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000975 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعیبط  بذج  لباق  خن  اب  کیمورک  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 50  دادعت 4000  یمرگ  تلم 25  یاراد  رادشک  هیال  هس  یحارج  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001508 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 50  هتسب  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

هتسب 4,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا الاک  هنومن  - لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع تسیب   تسیب ودصتفه   ودصتفه نزوس  3737   نزوس دناررفص   دناررفص کیمورکو   کیمورکو ددع   ددع تسیبودص   تسیبودص   4040 نزوس   نزوس یدبک   یدبک 11 کیمورک   کیمورک خنخن   ناونع : : ناونع 281281

یددع یددع   5050 هتسب   هتسب   40004000 دادعت   دادعت یمرگ   یمرگ   2525 تلم   تلم یاراد   یاراد رادشک   رادشک هیال   هیال هسهس   یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 282282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هتسب  400 دادعت هب  یددع  گرزب 100 هنیاعم  شکتسدو  هتسب  900 دادعت هب  یددع  طسوتم 100 هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  تسا  هباشمدک 

1101005920000515 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  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 1,300 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه تسا  هباشمدک  ناریا  هتسب  400 دادعت هب  یددع  گرزب 100 هنیاعم  شکتسدو  هتسب  900 دادعت هب  یددع  طسوتم 100 هنیاعم  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشاد UIDوIRC بسچرب الاکودشاب  هتشاد  شورفزوجمودمیا  تبث  تکرشدشاب  یم  لیوحت  کالم  هطوبرم  سانشراکدات  تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح 

دشاب

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا هتسب   هتسب 400400 دادعت دادعت هبهب   یددع   یددع 100100 گرزب   گرزب هنیاعم   هنیاعم شکتسدو   شکتسدو هتسب   هتسب 900900 دادعت دادعت هبهب   یددع   یددع 100100 طسوتم   طسوتم هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورفاب   هدنشورفاب ناتسرامیبات   ناتسرامیبات لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسا   تسا

283283
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب دادعت 2000  ییاکیرما  ات  ییولیک  مین  هتسب   10*10 زیاس هرمن 30  خن  راد  طخ  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001506 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان   kg 0/5 یکیتسالپ هتسب   10x10 cm یحارج هرمن 30  خن  اب  راد  طخ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 24   100 دادعت نزوس 26  تاک  کلیس 3-0  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001503 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 24  هبعج  زیاس 0-3  یحارج  کلیس  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   2 0002000 دادعت   دادعت ییاکیرما   ییاکیرما اتات   ییولیک   ییولیک مین   مین هتسب   هتسب   1010 ** 1010 زیاس زیاس   3030 هرمن   هرمن خنخن   راد   راد طخطخ   نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 284284

یددع یددع هتسب  2424   هتسب   100100 دادعت دادعت   2626 نزوس   نزوس تاک   تاک   33-- 00 کلیس   کلیس یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 285285

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 242 
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب یم  هباشم  دکناریا  رادشک - هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روکاف و  شیپ 

1101095549000593 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نروس رینم  رهمگرزب  هدننک  هضرع  عجرم   BMS نروس رینم  رهمگرزب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 50  راد  شک  لدم  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/10/28 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 الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  هنومن  تدوع  لاسرا و  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

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  10 دادعت  ON-X دنرب زیاس 19 یبلق  تروئآ  یکیناکم  هچیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001512 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط اطع  هدننک  هضرع  عجرم   ON-X یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  زیاس 19  لدم  دقاف  تروئآ  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   روکاف   روکاف شیپ   شیپ دشاب - - دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا رادشک - - رادشک هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 286286

ددع ددع   1010 دادعت دادعت   ON-XON-X دنرب دنرب 1919 زیاس   زیاس یبلق   یبلق تروئآ   تروئآ یکیناکم   یکیناکم هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع 287287

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 243 
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع فرصم 5000  رابکی  یذغاک  راردا  هلول  - ددع فرصم 1000  رابکی  یذغاک  نگل  - ددع  6000 فرصم رابکی  یذغاک  رویسر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001511 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیهجت  نسوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 300  هبعج   25/5x14x5 cm زیاس  TT.PD-T لدم بآدض  فرصم  رابکی  یذغاک  رویسر  الاک :  مان 

زیهجت نسوت 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  زیهجت  نسوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   36/5x30/5x8 cm زیاس  TT.PD-B لدم رامیب  بآدض  فرصم  رابکی  یذغاک  نگل  الاک :  مان 

زیهجت نسوت  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیهجت نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  نسوت  هدنزاس  عجرم   TT.PD-U لدم یذغاک  فرصم  رابکی  یا  هلول  راردا  فرظ  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   50005000 فرصم   فرصم رابکی   رابکی یذغاک   یذغاک راردا   راردا هلول   هلول -- ددع ددع   10001000 فرصم   فرصم رابکی   رابکی یذغاک   یذغاک نگل   نگل -- ددع ددع   60006000 فرصم فرصم رابکی   رابکی یذغاک   یذغاک رویسر   رویسر ناونع : : ناونع 288288

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 244 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپاب 7 نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000973 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب   ml 1 مجح قیرزت  دربراک  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 7  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام تخادرپاب  77 تخادرپاب نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 289289
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یا  - هبرقع  جنس  راشف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000802 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناروآ نف  بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TYTAN یتراجت مان   GAU-71-BLU لدم جنس  راشف  هاگتسد  یا  هبرقع  رگشیامن  یبآ  جیگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

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

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یایا   - - هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ

290290
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Contour plate تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005049 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سوینزرف  یتراجت  مان   4008S زیلاید هاگتسد  یاوه  زاسادج  پمپ  هعطق  روتوم  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  دیاب  ینف  تاصخشم  تسا ،  هباشم  دکناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشبپ  افطل  -

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241995-031  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

Contour plateContour plate ناونع : : ناونع 291291
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادکره 200  یا  رآ  ما  ویژنآ و  یت  یس  روتکژنا  هاگتسد  لیرتسا  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001515 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ULRICH MEDICAL هدنزاس عجرم   XD8003 لدم  CT Motion بجاح هدام  روتکژنا  هاگتسد  یفرصم  لیرتسا  پمپ  الاک :  مان 

هنایمرواخ نامرد  دیون  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 00200 مادکره   مادکره یایا   رآرآ   ماما   وو   ویژنآ   ویژنآ یتیت   یسیس   روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد لیرتسا   لیرتسا پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 292292
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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 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنانز رامیب  یتشادهب  فیک  ددع  هنادرم و 200  رامیب  یتشادهب  فیک  ددع   600 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000383 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  فیک  لامتسد  ییاپمد و  نادند و  ریمخ  کاوسم و  لاگنچ و  قشاق و  هنادرم و  نورتت  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

سراف بط  نیون  تمالس  ناروآ  ون  یکشزپ 
ددع 800 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف هنیزه  تسا  هدنشورف  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  الاک  لک  هنومن و  لمح  هنیزه  تسا  تسویپ  هب  تاحیضوت  هباشم و  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  ههامکی  لقادح 

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

هنانز هنانز رامیب   رامیب یتشادهب   یتشادهب فیک   فیک ددع   ددع   2 00200 وو   هنادرم   هنادرم رامیب   رامیب یتشادهب   یتشادهب فیک   فیک ددع   ددع   600600 ناونع : : ناونع 293293
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف دیرخ  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ( گنرس ) نویزوفنا پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاطبا یداهنشیپ  تمیق  تسویپ 

1101090319000446 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رهم ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   IH-03 لدم گنرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسویپ  لیاف  دیرخ  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ( گنرس ) نویزوفنا پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاطبا یداهنشیپ 

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر مدع   مدع تروص   تروص ردرد   -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( گنرس گنرس )) نویزوفنا نویزوفنا پمپ   پمپ ناونع : : ناونع
لاطبا لاطبا یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق

294294
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زا 268 ھحفص 250 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/323b9ngwhaxpe?user=73474&ntc=6126177
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش ههام و  هنیزه 3 تخادرپ  دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  زکرم  نیا  رابنا  ات  اب  لمح  هنیزه  هیلک  هدوب و  هباشم  الاک  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تساوخرد  لماک 

1101092310000214 زاین :  هرامش 
تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  لاکیدم  گنوسماس  یتراجت  مان   SME-AJ13-060504-3 لدم وی  یس  یس  وی و  یس  یآ  شخب  رامیب  رس  یالاب  یبط  یاهزاگ  لوسنک  الاک :  مان 
تراجت راسرف  تکرش  هدننک 

ددع 35 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ناگدننک  تکرش  یوس  زا  تکرش  رهم  اب  ینف  تاصخشم  مرف  لیمکت  هدوب و  زکرم  ینف  دحاو  دیئات  طرشب  هدنرب  یوس  زا  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33619380-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 400   15 زیاس دیرگورتر  یژلپ  ویدراک  لوناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001516 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  یددع  لیرتسا 1  هتسب   Fr 15 زیاس قورع  بلق و  یحارج  دربراک   Retrograde یژلپویدراک الوناک  الاک :  مان 

بط ناشون 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب رسرس   یالاب   یالاب یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 295295

دیرگورتر دیرگورتر یژلپ   یژلپ ویدراک   ویدراک لوناک   لوناک ناونع : : ناونع 296296

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 251 
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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 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GC متشه لسن  گنیدناب  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000385 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایور  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  . GC EUROPE N.V یتراجت مان   ml 5 یرطب  GC Metal Primer II لدم یکشزپنادند  گنیدناب  هدام  الاک :  مان 

یرطب 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  یاضقنا  خیرات  دمیآ و  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب   GC کرام ًامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف 

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

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 50  دادعت 400   15*10 زیاس بآ  دض  فافش  یحارج  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001514 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت و هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   PHARMAPLAST یتراجت مان  یددع  نتراک 50   PORE PU1015 دک  15x10 cm زیاس فافش  هدامآ  نامسناپ  الاک :  مان 

دشر
نتراک 400 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند گنیدناب   گنیدناب هدام   هدام ناونع : : ناونع 297297

بآبآ دضدض   فافش   فافش یحارج   یحارج نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 298298

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1000  زیاس 14  هار  ود  یژلپویدراک  لوناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001510 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط ناشون  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  یددع  لیرتسا 1  هتسب  زیاس 14  قورع  بلق و  یحارج  دربراک  یژلپویدراک  الوناک  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن قبط  زبس  هار  جک  لاگرت  حارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000977 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ رمیلپ  بط  ایمرا  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  رمیلپ  بط  ایمرا  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس  یرف  هار  جک  لاگرت  یناتسرامیب  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب هنومن  لیوحتو  یگنهامه  تهجو  تسادات  دروم  هنومن  قبط  یناتسرامیب  زبس  هار  جک  لاگرت  حارج  ناگو  دشاب  یم  ههام  6 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ روظنم  هناماسرد  ههام  تخادرپ 6 زابو  هنومن  قبط  تمیق  انمضو.دامرف  لصاح  سامت  نارجاتسم  38222514

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار ودود   یژلپویدراک   یژلپویدراک لوناک   لوناک ناونع : : ناونع 299299

هنومن هنومن قبط   قبط زبس   زبس هار   هار جکجک   لاگرت   لاگرت حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 300300

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 253 
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300  (BIS) نژیسکا یریگ  هزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001497 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یشوهیب  هاگتسد  زاگ  طولخم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس 7300001  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   300300 دادعت   دادعت (( BISBIS )) نژیسکا نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 301301
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ دض  لاگرت  هچراپ  ) 240 لقادحژامرگابرتم یبآ 1000 لاگرت  هچراپورتم  3000( یناتسرامیب ) یمخ زبس  لاگرت  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپاب 6 ( لواژ

1101092751000976 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط لدم 5140   cm 150 ضرع زوکسیو  دصرد  رتسا و 30  یلپ  دصرد  لاگرت 70  سنج  هداس  هچراپ  الاک :  مان 
کمرا

هقاط 3,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط لدم 5194   cm 150 ضرع زوکسیو  دصرد  رتسا و 30  یلپ  دصرد  لاگرت 70  سنج  هداس  هچراپ  الاک :  مان 
کمرا

هقاط 1,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

)240 لقادحژامرگابرتم یبآ 1000 لاگرت  هچراپورتم  3000( یناتسرامیب ) یمخ زبس  لاگرت  هچراپودشاب  یم  ههام  6 تخادرپو هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تساوخرد  دروم  لواژ ) بآ  دض  لاگرت  هچراپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ دضدض   لاگرت   لاگرت هچراپ   هچراپ ) ) 240240 لقادحژامرگابرتم لقادحژامرگابرتم 10001000 یبآ   یبآ لاگرت   لاگرت هچراپورتم   هچراپورتم 30003000 (( یناتسرامیب یناتسرامیب )) یمخ یمخ زبس   زبس لاگرت   لاگرت هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع
ههام ههام 66 تخادرپاب   تخادرپاب (( لواژ لواژ

302302

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 268 ھحفص 255 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8huygfbgewpha?user=73474&ntc=6126204
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6126204?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 100 دادعت هب  راد  هرقن  نمورتآ 10*10 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000979 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ROOSIN یتراجت مان   g 120 یددع لیرتسا 1  هتسب   2x30 cm تانیژلآ میسلک  یکشزپ  نامسناپ  الاک :  مان 

ROOSIN MEDICAL CO. LTD هدنزاس عجرم  رجت 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 100100 دادعت دادعت هبهب   راد   راد هرقن   هرقن 1010 ** 1010 نمورتآ   نمورتآ نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 303303
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچرب irc-uid یاهدک یارادو  دمیآ  تباس  تبث  لخاد  دیلوت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   - ددع دادعت 20 هب  یموتسکارت 9 هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینارهت یاه  دننک  نیمات  طقف  تلاصا -

1101091684001278 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 9  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف تلاصا - بسچرب  irc-uid یاهدک یارادو  دمیآ  تباس  تبث  لخاد  دیلوت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   - ددع دادعت 20 هب  یموتسکارت 9 هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تکرش  هدنیامن  یفرعموالاکدنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - ناتسرامیبرد لیوحتو  ههامود  تخادرپدننکراذگ  تمیق  ینارهت  یاه  دننک  نیمات 

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

بسچرب بسچرب irc-uidirc -uid یاهدک   یاهدک یارادو   یارادو دمیآ   دمیآ تباس   تباس تبث   تبث لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - ددع ددع 2020 دادعت   دادعت هبهب   یموتسکارت  99 یموتسکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع
ینارهت ینارهت یاه   یاه دننک   دننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- تلاصا   تلاصا

304304
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 200 دادعت هب  لسع 5*5 تانیژلآ  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000978 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم   ADVANCIS یتراجت مان  یقرو  ییاوقم 5  هبعج   10x10 cm زیاس یکشزپ  تانیژلآ  یواح  یا  هکبش  لسع  هب  هتشغآ  نامسناپ  الاک :  مان 

نارواخ لایناد 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .و  ههام  تخادرپو 6 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلزنا ردنب  یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  ناتسرامیب  رابنا  هب  لیوحت  ههام و  هیوست.دشاب 2 ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ.دمیآ و  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093990000073 زاین :  هرامش 

یلزنا ردنب  یتشهبرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HAWO هدنزاس عجرم   HD650 لدم کیتاموتا  عون   Vpack تکاپ تخود  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناتسرامیب  رابنا  هب  لیوحت  ههام و  هیوست.دشاب 2 ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ.دمیآ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4319893151 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هب  یلزناردنب  هداج  یرتمولیک  یلزنا 5  ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44505217-013  ، 44502004-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44505212-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تانیژلآ   تانیژلآ یواح   یواح یایا   هکبش   هکبش لسع   لسع هبهب   هتشغآ   هتشغآ نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 305305

کیتاموتا کیتاموتا عون   عون   VpackVpack تکاپ   تکاپ تخود   تخود هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 306306

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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انیس ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک دات  زا  سپو  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسد  لمع 100 قاتا  کشزپ  صوصخم  هریت  زبس  لاگرت  هنادرم  راولش  نهاریپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپدادرارق قبط  تخادرپ  .دوش  یم  یرادیرخ 
1201030550000153 زاین :  هرامش 

انیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.دوش یم  یرادیرخ  سانشراک  دات  زا  سپو  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسد  لمع 100 قاتا  کشزپ  صوصخم  هریت  زبس  لاگرت  هنادرم  راولش  نهاریپ  - 

شفک کاشوپ و  الاک :  هورگ 
تسد  100 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامشاب 09127711280 رتشیب  تاعالطا  تهج  هدنشورف  یاپ  لمح  هنیزه  تعاس 12  زا  لبق  الاک  لاسرا  تسویپدادرارقاب  قباطم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  هداز  ناجاباب 

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63121409-021  ، 66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: 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

هنادرم هنادرم راولش   راولش نهاریپ   نهاریپ ناونع : : ناونع 307307

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینام کرام  ود  ره   ) زیاس 3 وزیپ  هتسب  زیاس 2 و 20  وزیپ  هتسب   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000384 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناسحا  بط  ناماس  هدنزاس  عجرم  کین  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 6  هتسب   ESP 032 001 لدم یکشزپنادند  وزیپ  لیاف  الاک :  مان 

ناسحا بط 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ESP032001 لدم بط  نیرفآ  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  کین  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 6  هتسب   mm 25 زیاس وزیپ  لیاف  الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  یاضقنا  خیرات  دمیآ و  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب  ینام  کرام  ًامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف 

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

(( ینام ینام کرام   کرام ودود   رهره    ) ) زیاس  33 زیاس وزیپ   وزیپ هتسب   هتسب   2 020 وو     22 زیاس   زیاس وزیپ   وزیپ هتسب   هتسب   3030 ناونع : : ناونع 308308
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 60000  رامیب  یهاگتسد )  ) رادشک هالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001509 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یبطق مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 10  هتسب  دناب  ناپسا  سنج   50x50 cm زیاس رادشک  رامیب  هالک  الاک :  مان 

هتسب 6,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهاگتسد یهاگتسد  ) ) رادشک رادشک هالک   هالک ناونع : : ناونع 309309

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدنیامنو IRC ودمیا یاراد.ددع  100.000 هکیت هس  5 گنرس.ددع 100.000 هکیت هس  2.5 گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدنشورفاب ناتسرامیبات  لاسرا  هنیزه.ههام  4 ات 3 تخادرپ.یناریا.شورف

1101005943000581 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 2/5 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 100,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه.ههام  4 ات 3 تخادرپ.یناریا.شورف یگدنیامنو  IRC ودمیا یاراد.ددع  100.000 هکیت هس  5 گنرس.ددع 100.000 هکیت هس  2.5 گنرس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهس.کیب.سایدبیم.اوآ.دننام فورعم  دنربامتح.هدنشورفاب  ناتسرامیبات 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکیت هکیت هسهس   55 گنرس.ددع گنرس.ددع 100 .000100 .000 هکیت هکیت هسهس   2 .52 .5 گنرس گنرس ناونع : : ناونع 310310

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماما راگدای  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون 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

6126346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشزپ یلدنص  ریگ و  مرج  ویک -  تیال  اب  هارمه  یکشزپنادند  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050305000002 زاین :  هرامش 
ماما راگدای  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کشزپ  یلدنص  ریگ و  مرج  ویک -  تیال  اب  هارمه  یکشزپنادند  تینوی  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یوکدرک ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

 - دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تکرش  یوس  زا  یلاسرا  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب و  یمازلا  یلاسرا  مرف  لیمکت  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / تسا هدننک  نیمات  هدهعب  شزومآ  ارجا و  بصن و  لمح و  هنیزه 

4881656483 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یور  هب  ور  یقرش ، اضر  ماما  راولب  یوکدرک ، یوکدرک ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34343731-017  ، 34346001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34345764-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشزپ کشزپ یلدنص   یلدنص وو   ریگ   ریگ مرج   مرج ویک -  -  ویک تیال   تیال اباب   هارمه   هارمه یکشزپنادند   یکشزپنادند تینوی   تینوی نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 311311
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  یناریا -  رتم  یتناس  یمشیربا 5  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000295 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
زا تکرش  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور.دشاب  یم  یمازلا  هنومن  هئارا  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لیوحت  نامز  ددرگ .  لاسرا  هناماس  قیرط 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

رتم  500 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  رابنا  هب  مالقا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6124856 - Lit 55 روف هاگتسد  -UV وترپ یروانف  اب  طیحم  هدننک  ینوفعدض  اوه و  هیفصت  هاگتسد 
یهاگشیامزآ یاه  تیک  هدنرادهگن  لاچخی 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6124906 تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - ریارد هحفص 5)رزیرف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناریا6124914  . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  ید  یس  یپ  تست 
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6124916( ددع 6F-JR4 (700 یصیخشت هحفص 5)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6124920B-22 لدم یژولورس  شوج و  بآ  یرام  نب  هحفص 5)مامح  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6124946 تساوخرد  قبط   sofia هحفص 5)رتتاک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6124958- تسویپ تسیل  قبط  رتخ  دلپ  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک 
ههام هس  تخادرپ 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یناریا یناریا رتم   رتم یتناس   یتناس   55 یمشیربا   یمشیربا راون   راون ناونع : : ناونع 312312
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6125009 تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - رادرکیش هحفص 5)روتابوکنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمشچ6125024 هس  یلومعم  هحفص 5)پوکسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمشچ6125025 هس  تنسورولف  ترونیا  هحفص 5)پوکسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمشچ6125029 هس  ویرتسا  هحفص 5)پوکسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیتاموتا6125035 بورکیم  روزیلانآ  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6125041 هحفص 5)روتپیپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6125043 روتالومیس  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 5)یهاگشیامزآ6125050 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 5)یپکسورپالراکورت6125051 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6125067 مزاول  هحفص 5)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زوجم6125068 - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - یرتیل  70 ینیلاب ییامزآراک  صوصخم   CO2 روتابوکنا
یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیکالرتنیا6125098 رومف  هحفص 5)لین  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمرگ6125102 لیرتسا 4  کلات  هحفص 5)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشیامزآ6125103 هحفص 5)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6125236 تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 7 - الاب تیفیک  اب  - لماک رونیام  هحفص 5)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرابتعا6125237 تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  ریگ 50*30 -  تبوطر  هحفص 5)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6125266lepo orien دنرب  6f-jl-4.0 یتسالپویژنآ رتتاک  هحفص 5)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنازخ6125303 قاروا  تخادرپ  رتسوب -  B سالک یرتیل  یکشزپنادند 18  والکوتا  هاگتسد  کی  دیرخ 
 . ددرگ یم  هبساحم  رادیرخ  طسوت  دیرخ  تردق  هنالاس 18 %  دیسررساب 1404/03/26 - 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6125320lepo orien دنرب  6f-jr-3.5 یتسالپویژنآ رتتاک  هحفص 5)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6125321 قبط  تیالو  کینیلک  یهاگشیامزا  مالقا  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6125329 PDL رزیل هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نودلاش6125330 هحفص 5)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپوکسوتسیس6125335 هحفص 5)زنل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

عنامالب6125422 تیفیک  طرش  هب  یناریا  دنرب  هنوگره  هئارا  دشاب -  ناریا  تخاس  نشکاس - رگنیف 
تسا هدنشورف  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  یربرابو  لاسرا  هنیزه  دشابیم -

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6125442 تسیل  تاصخشم  قبط  برد  ود  یرتیل  والک 500 وتا  هاگتسد  ود  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناریا6125449 طرش  هب  دنرب  هنوگره  هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا   (- دنبرفص  ) کال نیراپه 
تسا هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه.تسا  عنامالب  بسانم  تمیق  / تیفیک / ندوب

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تمیقو6125457 تیفیک  طرش  هب  یناریا  دنرب  هنوگره  هئارا  دشاب - ناریا  تخاس  یپوکسودنآ  یناهد 
دشابیم هدنشورف  اب  یربرابو  لاسرا  هنیزه  - تسا عنامالب  بسانم 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تشادهب6125528 زکرم  داتس  اهیرامیب  دحاو  تهج  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6125529 تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  تفارگ  شم  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6125551lepo orien دنرب  6f-jl-3.5 یتسالپویژنآ رتتاک  هحفص 5)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لک6125556 هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  {- HYDROSURGERY} بآ اب  یحارج  هاگتسد 
یکشزپ تاریهجت 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6125564 یموتسا  بسچ  یکشزپ -  یفرصم  هحفص 5)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دیرخ6125721  . ربتعم یتناراگ  اب  سکروکس  دنرب  طقف  هلاناک 0/5-10  لاتیجید 8  رلپمس   . هباشمدکناریا
ههام هیوست 2   . الاک دات  زا  سپ 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6125745 تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - تکینروت هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دادعت 61257845 هب  گولانآ  جنس  تبوطر  ددع - دادعت 10  هب  مومینیم  مومیسکام و  یا  هویج  جنسامد 
1401 هام دنفسا  تخادرپزاب  تسویپ - هب  هعجارم  ددع -

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ملیفاراپ6125814 زانیکوفسف - نیتارک  تیک  - نیسارتیساب کسید  صیخشت  تیک  یهاگشیامزآ - لایو 
یهاگشیامزآ

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرتیل6125860 ات 4  تولف 2  وشیت  یژولوتاپ -  صوصخم  یهاگشیامزآ  هحفص 5)مامح  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدهع6125905 هب  لقن  لمح و  هنیزه  نیدرورف 1401 - تخادرپزاب  تسویپ - تسیل  قبط  تشک  طیحم 
تسا هدنشورف 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6125925 یاه  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

امتح6125980 روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج.تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب  یتاقیقحت  داوم 
.دوشب تسویپ 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناریا6125988  . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبطزیلاید  نودلاش 
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیتاموتا6126018 هحفص 5)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

612605390ml یلا  70ml، لیرتسا ، راردا تشک  هحفص 5)فرظ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راد6126084 لاچخی  هحفص 5)ژویفرتناس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تیولوا6126107 - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یکشزپنادند -   uv پمال
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6126124 دادعت 10000  ریذپ  فاطعنا  تروپ  اب  یلیم  هحفص 5)تسورکیم 100  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 268 ھحفص 267 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوخ6126146 یاه  هدروآرف  نوخ و  یرادهگن  هحفص 5)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ادنال6126180  200 ات رغتم 20 هلاناک   8 رلپمس ادنال و  200 ات 20 رغتم هلاناک  کت  هحفص 5)رلپمس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یسپویب6126183 تهج  رادبرد  یا  هشیش  هحفص 5)فرظ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6126187NOVA نوخ دنق  تست  هحفص 5)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یگنر6126188 رسکی  مال  یمیش -  نیلیسکوتامه  هحفص 5)گنر  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

فرصم6126190 رابکی  نشنتسکا  هحفص 5)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نانیمطا6126203 ریش  اب  هارمه  گولانآ  رسنپسد 1-10  ددع  یا و 2  هشیش  راد  چیپرد  لتاب  ددع  هحفص 5)2  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ولف6126216 رانیمال  هحفص 5)دوه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسارفید6126220 هحفص 5)رزیرف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 5)روتارنژ6126224 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تزا6126227 هاگتسد  نتشاد  ای  CARRIER هارمه هب  هنومن  رازه  لقادح 10  یرادهگن  تزا  کنات 
{ زاس تزا  یاراد  احیجرت  } زاس

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناتسرامیب6126233 ینوفع  یاهدنامسپ  ءاحما  متسیس  هاگتسد  هحفص 5)کی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6126260 لیاسو  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تینوی6126270 کیتامونپ  هحفص 5)ورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوخ6126274 نیراپه  یریگ  هزادنا  ACTH هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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