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

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

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

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

( یهگآ دادعت 21  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 67  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 21

140 1140 1 یدید     2020 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7474))

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

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

زا 67 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا زوریناوه  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما ناهفصا   :: عبنم یلا 13:30عبنم تعاس 7  زا   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131283 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور   - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

CMM یدعب هس  یریگ  هزادنا  دحاو  هاگتسد  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.بالضاف بآ و  هرادا  یور  هب  ور  یناچوق ، دیهش  نادیم  هب  هدیسرن  موس  راشبآ  یناشن  هب  ناهفصا  زوریناوه  هاگیاپ   :: سردآ سردآ

09135683389 :: 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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

226  / ج ن / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم :: 1401/11/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس نژورتین  یلولس  یاشغ  ددع  جنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

074  - 31921593  – 32224412: نفلت ناراسچگ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا -  هکلف  ناراسچگ -  سردآ  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

32224412-07431921593-88969737-85193768-02141934 :: 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

CMMCMM  یدعب یدعب هسهس   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا دحاو   دحاو هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 11

زاس زاس نژورتین   نژورتین یلولس   یلولس یاشغ   یاشغ ددع   ددع جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 67 ھحفص 2 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناچوق دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  یراک  زور  ( 10  ) هد رثکادح  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءایشا تنرتنیا  یسدنهم  هاگشیامزآ  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اب طابترا  یروانف و  هعسوت  رتفد  ای  یقوقح  رتفد  یمالسا - دازآ  هاگشناد  عمتجم  دهشم -  ناچوق  هداج  رتمولیک 4  ناچوق - ناتسرهش  یوضر - ناسارخ   :: سردآ سردآ
تعنص

051-47011195  ، 051-47011181 :: نفلت :: quchan.iau.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

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یلومعم شور  هب  یا  هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093985000654 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/10/21   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم اتعبنم زا 1401/11/6   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CALL OUT تروص هب  یرافح  یاههژورپ  رد  یهاچ  نورد  یریگرادومن  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 396.989.000.000 

یزکرم کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 13.940.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - لوا هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  سردآ -  تهج  رازگ  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
اهدادرارق هرادا   - A تراپ

06134146321 :: نفلت :: setadiran.ir nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ءایشا ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا یسدنهم   یسدنهم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

CALL OUTCALL OUT تروص   تروص هبهب   یرافح   یرافح یاههژورپ   یاههژورپ ردرد   یهاچ   یهاچ نورد   نورد یریگرادومن   یریگرادومن تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات 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 67 ھحفص 3 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تامازلا  قبط  لور  دادعت 20   20cm*200m لور و دادعت 10  30cm*200 m راخب لیرتسا  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001173 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PMS STERILIZATION REEL یتراجت مان   cm 20 ضرع  m 200 لوط یلور  هتسب  یلومعم  لدم  لیرتسا  ذغاک  الاک :  مان 

لور 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PMS STERILIZATION REEL یتراجت مان   cm 30 ضرع  m 200 لوط یلور  هتسب  یلومعم  لدم  لیرتسا  ذغاک  الاک :  مان 
لور 10 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  دیرخ  تامازلا  قبط  لور  دادعت 20   20cm*200m لور و دادعت 10  30cm*200 m راخب لیرتسا  ذغاک 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - یمزلا  uid و irc دک زوجم imed و   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط لور   لور   2 020 دادعت   دادعت   2 020 cm*200mcm*200m  وو لور   لور   1010 دادعت   دادعت 3030 cm*200  mcm*200  m  راخب راخب لیرتسا   لیرتسا ذغاک   ذغاک 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 :
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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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  تسویپ  لوادج  ینف و  تاصخشم  قباطم  پوکسوگنرالوئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دات  دروم  زین 

1101096446000275 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

یدجم زیهجت  رایناس  هدننک  هضرع  عجرم  یدجم  زیهجت  رایناس  هدنزاس  عجرم   SANYAR لدم یریوصت  نشیبوتنیا  پوکسوگنیرال  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 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

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 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

6131447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زین زین هباشم   هباشم یاهالاک   یاهالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد تسویپ   تسویپ لوادج   لوادج وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم پوکسوگنرالوئدیو   پوکسوگنرالوئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسا تسا دات   دات دروم   دروم

66

TURBINE FLOW MITER ASSYTURBINE FLOW MITER ASSY ناونع : : ناونع 77
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تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دنشاب  یم  یاضاقت 0132317  اب  قباطم   TURBINE FLOW MITER ASSY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985008252 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 

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

تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 
نیبروتورا راود 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  رپوس  یتراجت  مان   W 4 ناوت  T4 CABINET COMPLETE 4W 2700 یتنیباک ریز  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
METROLOG A هدنزاس عجرم   METROLOG یتراجت مان   CGM5-HT Quartz crystal memory gauge لدم زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

رک لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SERCEL BUSINESS UNIT
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناشخرد رازبا  لگ  هدننک  هضرع  عجرم   STA GAUGE یتراجت مان   bar 4 راشف  SGB4 لدم تاعیام  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-S08i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  اب   Slave تروپ عون 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
داپ کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

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

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 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
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ رلپمس  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004722000041 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
CITO TEST هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 1000  یدنب  هتسب  عون   Eppendorf لدم  cc 0/2 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  درز  یهاگشیامزآ  رلپمس  رس  الاک :  مان 

یرغصا نیفاراپ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یهاگشناد  داهج  یزکرم  نامزاس  یسودرف -  هاگشناد  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177949367

38832366-0513  ، 31997-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38832366-051 :: 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 رلپمس   رلپمس رسرس   ناونع : : ناونع 88
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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

6131515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 20*14 لایسکاوک  کیتاموتا  مامت  یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000857 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   MATEK هدنزاس عجرم  یددع  لیرتسا 1  هسیک   Pro-Mag MAN 1420-P لدم  cm 20 زیاس یژولویدار   14G کیتاموتا یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/28 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1414** 2020 زیاس   زیاس لایسکاوک   لایسکاوک کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 99
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هشارت 500  هلول  روتاسکیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001161 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   N.T. LABORATORY SRL هدنزاس عجرم   FORTE 400 لدم رزیالانآوتا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا متسیس  لآ  هدیا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع هشارت 500  هلول  روتاسکیف 

تسیمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 17 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   500500 هشارت   هشارت هلول   هلول روتاسکیف   روتاسکیف ناونع : : ناونع 1010

لافطاو لافطاو لاسگرزب   لاسگرزب رزیالوبن   رزیالوبن کسام   کسام -- لافطا لافطا وو   (( رادگب رادگب )) لاسگرزب لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 111 1
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- لاسگرزب نژیسکادنوس  - لاسگرزب نزیسکا  طبار  - لافطاو لاسگرزب  رزیالوبن  کسام  - لافطا )و  رادگب ) لاسگرزب نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدک ناریا  -- یناریا تیولوا  زیاس 4- یشوهیب  کسام 

1101092948000414 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تمالس هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  لاسگرزب  زیاس  دک 3214  ددجم  سفنت  لباق  ریغ  مک  نایرج  اب  ینامرد  نژیسکا  راد  گب  کسام  الاک :  مان 
تراپ سیدرپ  نارتسگ 

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

تایح نازاس  ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   EXIR یتراجت مان   A0103 لدم لافطا  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لاسگرزب  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لافطا  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یج بط  رهم  هدنزاس  عجرم  یج  بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 150 زیاس فرصمرابکی  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 

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

هردمرخ بط  اروه  تکرش  هدنزاس  عجرم  یذغاک  فافل  یسفنت  یشوهیب و  دربراک  لازان  نژیسکا  دنوس  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FOREMOUNT یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 4  یشوهیب  فرصم  رابکی  فافش  کسام  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسین -- هام 6 ات هیوست 5 هدنشورفاب --- لاسرا  هنیزه  -- ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  لوصحم  تخاس  هناورپ   ، لوصحمو تکرش  تادنتسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09335304502

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناونعب هدش  باختنا  یالاک  .تسویپ (  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاعالطا  ساسا  رب  یهاگشیامزآ  یفرصم  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دکناریا 

1101090368000155 زاین :  هرامش 
باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

بط امرف  هدننک  هضرع  عجرم   ANALYTICON یتراجت مان   COMBI SCREEN لدم یبط  صیخشت  راردا  راون  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  دشاب / روتکاف  شیپ  ربارب  هناماس  غلبم  دوش / یم  ماجنا  ههام ) لقادح 5   ) یدقنریغ تخادرپ 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت راردا   راردا راون   راون تیک   تیک ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  تسویپ  لوادج  ینف و  تاصخشم  قباطم  رتمولوگآوک  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دات 

1101096446000273 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  HUMAN هدنزاس عجرم   HUMA CLOT QUATTRO یتراجت مان   channel-4 لدم کیتاموتا  همین  رتمولگاوک  نوخ  داقعنا  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
رهم انایرآ  بط  سیدنت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 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

رتمولوگآوک رتمولوگآوک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناونعب هدش  باختنا  یالاک  .تسویپ (  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاعالطا  ساسا  رب  یهاگشیامزآ  یفرصم  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دکناریا 

1101090368000154 زاین :  هرامش 
باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  تداعس  یایمیک  هعسوت  هدنزاس  عجرم   TKS یتراجت مان  یتیک  هتسب 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   ALP زاتافسف نلاکلآ  تیک  الاک :  مان 
تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  دشاب / روتکاف  شیپ  ربارب  هناماس  غلبم  دوش / یم  ماجنا  ههام ) لقادح 5   ) یدقنریغ تخادرپ 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   ALPALP  زاتافسف زاتافسف نلاکلآ   نلاکلآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسروینوی یزیمور  ژویفیرتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا هخاش  یهاگشیامزآ 40

1101090020000162 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

امزآ بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   AFI هدنزاس عجرم   LISA لدم یهاگشیامزآ  یزیمور  ژویفیرتناس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

---- هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  --- هام کی  تخادرپ  --- یناریا هخاش  لاسروینوی 40 یزیمور  ژویفیرتناس  تساوخرد  ---- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب 40 مادکرهزا HIV_HCV_HBSAg تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001177 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HIV4th Cartridge ELISA TEST یتراجت مان  یتیک  هتسب 1   24T یتست -  کت  ازیالا  تیک  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HIV تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 120 دادعت : 

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

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

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا هخاش   هخاش 4040 یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ لاسروینوی   لاسروینوی یزیمور   یزیمور ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 1515

هتسب هتسب 4040 مادکرهزا مادکرهزا HIV_HCV_HBSAgHIV_HCV_HBSAg تیک تیک ناونع : : ناونع 1616

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

6131602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KX21 سکمسیس نوتوزیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000311 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

KX21 سکمسیس نوتوزیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا نک  ریات  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001420 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 : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

M705 لدم احیجرت  لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138405-071  ، 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

KX21KX2 1 سکمسیس   سکمسیس نوتوزیا   نوتوزیا ناونع : : ناونع 1717

کیتاموتا کیتاموتا نکنک   ریات   ریات هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1818

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

6131613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکتنیرپ هاگتسد  تهج  راخب  لبیل  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000312 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
PRINTEX هدنزاس عجرم   PRINTEX یتراجت مان  یددع  یلور 500  هتسب   28x29 mm زیاس یزلولس  سنج  راخب  سالک 1  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   S.R.L
هتسب 100 دادعت : 

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

سکتنیرپ هاگتسد  تهج  راخب  لبیل  لور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش 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 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

6131619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکتنیرپ سکتنیرپ هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج راخب   راخب لبیل   لبیل لور   لور ناونع : : ناونع 1919

ههام ههام هیوست  33   هیوست --- --- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سادیاو   سادیاو یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ههام هیوست 3  --- تسویپ تسیل  قبط  سادیاو  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090979000490 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درف صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  دک 30443  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HIV DUO Ultra تیک الاک :  مان 

روآ
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
روآ درف  صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  دک 30405  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   hCG تیک الاک :  مان 

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

روآ درف  صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  دک 30442  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   New رمیاد ید  تیک  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
روآ درف  صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDAS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 60  هبعج  دک 415386  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HS نینوپورت تیک  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دک یتست  رادقم 60  روآ  درف  صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  سادیاو   HCV تیک الاک :  مان 
30308

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 3  --- تسویپ تسیل  قبط  سادیاو  یاه  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

T3-4T- نینوپورت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001174 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روآدرف صیخشت  هوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I Ultra نینوپورت تیک  الاک :  مان 

هتسب 40 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

T3-4TT3-4T -- نینوپورت نینوپورت 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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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایودصکی (PT لولحم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوگاید هاگتسد  تهج  لایو  لهچودصکی  PTT لولحم

1101091216001175 زاین :  هرامش 
نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DIAGON یتراجت مان  یتست  ییاوقم 100  هبعج   Dia-F V Deficient plasma لدم یسانش  نوخ  یاه  شیامزآ  یداقعنا  جنپ  روتکاف  تیک  الاک :  مان 
مج رتسگ  رهپس  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   DIAGON هدنزاس

هتسب 240 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوگاید نوگاید هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج لایو   لایو لهچودصکی   لهچودصکی PTTPTT لولحم لولحم لایودصکی   لایودصکی (( PTPT لولحم لولحم ناونع : : ناونع 2222
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.( Socket Terminal Board (GE CO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000426 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شجنس عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  شجنس  هاگتسد  دربراک   HXE12 لدم  LCD تمواقم و نزاخ و  کالب و  لانیمرت  یت و  یس  تناش و  درب و  هعومجم  الاک :  مان 

سوت نازاس  هنیهب  یژرنا 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  یبونج  سراپ  کی ) زاف  یزکرم ( رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یراذگراب  الاک  زا  سکع  ای  تیش  اتید  ) .دندرگ یراذگراب  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسارب  یتسیاب 

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

31315038-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(0151822- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط  )ELREHA TEMPERATURE CONTROLLERS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005708 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مامت نارهت  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ELREHA هدنزاس عجرم   TARN یتراجت مان  لدم 1170  یلاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شجنس شجنس هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   LCDLCD  وو تمواقم   تمواقم وو   نزاخ   نزاخ وو   کالب   کالب لانیمرت   لانیمرت وو   یتیت   یسیس   وو   تناش   تناش وو   درب   درب هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 2323

ELREHA TEMPERATURE CONTROLLERSELREHA TEMPERATURE CONTROLLERS ناونع : : ناونع 2424
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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 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

6131848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( CROSSHEAD  ) هرامش 0139201 هب  تخاس  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب 

1101093985008296 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   pin for atmospheric consistometer model 1250 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ایشرپ نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . FORNOVO GAS S.R.L هدنزاس عجرم   DH300 لدم  CNG هاگیاج روسرپمک   crosshead راون الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  6767   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

pin for atmospheric  cons is tometer modelpin for atmospheric  cons is tometer model ناونع : : ناونع 2525
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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

6131353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا 15*18 همین  یسپویب  نزوس  کیتاموتا 20*16 و  همین  یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000858 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یددع  لیرتسا 1  هسیک  یدنب  هتسب  عون   MSA لدم  cm 20 زیاس یژولویدار  لانشنورتنیا  دربراک   16G کیتاموتا همین  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   MATEK
ددع 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یددع  لیرتسا 1  هسیک  یدنب  هتسب  عون   MSA لدم  cm 15 زیاس یژولویدار  لانشنورتنیا  دربراک   18G کیتاموتا همین  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   MATEK
ددع 5 دادعت : 

1401/10/28 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

1818 ** 1515 کیتاموتا   کیتاموتا همین   همین یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس وو     1616 ** 2020 کیتاموتا   کیتاموتا همین   همین یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 2626
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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

6131364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 18 و 20 و 22 لانیاپسا  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000859 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 22  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

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

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 20  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 18  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/10/28 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

2222 وو     2 020 وو     1818 زیاس   زیاس لانیاپسا   لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 2727
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رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هداد  تدوع  لیوحت  نامز  رد  لاکشاو  شودخم  تروص  رد   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یحارج  هنیاعم و  شکتسد  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه 

1101093749000139 زاین :  هرامش 
جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس سیدرپ  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   MEDI MAX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   XS-S-M-L-XL لینو هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

رکذ اب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  ههام  الاک 6  لیوحت  سانشراک و  دات  زا  دعب  تخادرپ  - هدنشورف هدهع  هب  ناگیار و  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هداد  تدوع  مالقا   TTAC هناماس رد  الاک  تلاصا  دک  دات  مدع  - - دوش یراذگراب  دمیا ) هناماس  رد  شورف  یگدنیامن  الاک و  تاصخشم  IRC)

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: 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

هنیزه هنیزه هیلک   هیلک هداد   هداد تدوع   تدوع لیوحت   لیوحت نامز   نامز ردرد   لاکشاو   لاکشاو شودخم   شودخم تروص   تروص ردرد    - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یحارج   یحارج وو   هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات اباب   اهاه  

2828
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جرک تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یلامک  ناتسرامیب  رد  فرصم  تهج  قیرزت  تکویژنآ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000174 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک  ید  ما  چا  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 100  هتسب  زیاس 22  یکشزپ  مرس  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافردو دشاب  IRC یاراد اهالاک  یرادا  یاهزور  لبق 12  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 3  یمازلا   imed یمازلا یمسر  روتکاف  ناگیار  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب سنج  یور  رب  الاک  تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک  دوش  تبث 

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

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

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5  مادکره  زا  زیاس 18 و 20 و 22  لاسگرزب  نیال  لایرترآ  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000916 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L یتراجت مان  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون  لدم 856016  قورع  بلق و  کیساروت  رتتک  الاک :  مان 

ناسکت نامرد  هدیدپ 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم یلامک   یلامک ناتسرامیب   ناتسرامیب ردرد   فرصم   فرصم تهج   تهج قیرزت   قیرزت تکویژنآ   تکویژنآ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2929

ددع ددع   55 دادعت   دادعت مادکره   مادکره زازا     2222 وو     2 020 وو     1818 زیاس   زیاس لاسگرزب   لاسگرزب نیال   نیال لایرترآ   لایرترآ رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 3030
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دمحاریوب ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  هدش  رکذ  کرام  یتسویپ و  لیاف  قبطو  هباشم  کناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030054000166 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نامسآ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   GMM یتراجت مان   MCA PRIME لدم لاتیجید  یپوکسورولف  یژولویدار  یرادربریوصت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  // ههام هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591667449 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تشادهب  زکرم  ینرق  دیهش  نابایخ  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336583-074  ، 33336579-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336535-074 :: 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

لاتیجید لاتیجید یپوکسورولف   یپوکسورولف یژولویدار   یژولویدار یرادربریوصت   یرادربریوصت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3131
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 50  زیاس 5  ددع  دادعت 200  زیاس 4  ینوکیلیس  یشوهیب  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001167 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمایرآ ناشرا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا   DEAS هدنزاس عجرم   M004 لدم لمع  قاتا  دربراک  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دمایرآ ناشرا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا   DEAS هدنزاس عجرم   M005 لدم لمع  قاتا  دربراک  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 50  زیاس 5  ددع  دادعت 200  زیاس 4  ینوکیلیس  یشوهیب  کسام 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط ددع   ددع   5050 دادعت   دادعت   55 زیاس   زیاس ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت   44 زیاس   زیاس ینوکیلیس   ینوکیلیس یشوهیب   یشوهیب کسام   کسام ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 50  زیاس 27  یرتسکاخ  ددع و  دادعت 300  زیاس 25  یجنران  لانیاپسا  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001168 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ابص بط  ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   Uniever یتراجت مان  یددع  ییاوقم 25  هبعج  زیاس 25  یکشزپ  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 19  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 50  زیاس 27  یرتسکاخ  ددع و  دادعت 300  زیاس 25  یجنران  لانیاپسا  نزوس 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا قبط   قبط ددع   ددع   5050 دادعت   دادعت زیاس  2727   زیاس یرتسکاخ   یرتسکاخ وو   ددع   ددع   300300 دادعت   دادعت   2525 زیاس   زیاس یجنران   یجنران لانیاپسا   لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 3333

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

6131404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

68 لوط -24 ضرع -12 عافترا - لیاسو ینوفع  دض  تهج  لیتسا  شید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  / هعلاطم تاحیضوت 

عوجرم تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259001267 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یقرب  لایرپما  لدم  لیتسا  درگ  یتشروخ  شید  گنیفش  الاک :  مان 

لیتسا بان  یتعنص 
ددع 10 دادعت : 

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

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

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

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلوت دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   // هعلاطم هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت   6868 لوط لوط -- 2424 ضرع ضرع -- 1212 عافترا عافترا -- لیاسو لیاسو ینوفع   ینوفع دضدض   تهج   تهج لیتسا   لیتسا شید   شید ناونع : : ناونع
عوجرم عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد / / یلخاد

3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  لور  یفارگونوس 100  هسالگ  یاه  رتمیلیم  رتنیرپ 110  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001170 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سگرن هدننک  هضرع  عجرم   EUROCAMINA یتراجت مان   m 18 یلور هتسب   cm 11 زیاس  UPP-110HG لدم یفارگونوس  صوصخم  پاچ  یترارح  ذغاک  الاک :  مان 

نیرز تراجت 
لور 100 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  لور  یفارگونوس 100  هسالگ  یاه  رتمیلیم  رتنیرپ 110  ذغاک 

 - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط لور   لور   100100 یفارگونوس   یفارگونوس هسالگ   هسالگ یاه   یاه رتمیلیم   رتمیلیم   1 101 10 رتنیرپ   رتنیرپ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  یشوهیب 400  گب  اب  لاسگرزب  فرصم  رابکی  یشوهیب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001171 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
توملا یحارج  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 15  هتسب  لاسگرزب  زیاس  کسام  گب و  اب  فافش  یشوهیب  تس  الاک :  مان 

هتسب 400 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  یشوهیب 400  گب  اب  لاسگرزب  فرصم  رابکی  یشوهیب  تس 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   400400 یشوهیب   یشوهیب گبگب   اباب   لاسگرزب   لاسگرزب فرصم   فرصم رابکی   رابکی یشوهیب   یشوهیب تستس   ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  لخاد  دیلوت  - تفج ردوپ 14000 نودب  یحاررج 7/5 شکتسد   - تفج ردوپ 8000 نودب  زیاس 7 یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسوپ

1101000322000077 زاین :  هرامش 
کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسوپ طیارش  قبط  لخاد  دیلوت  - تفج ردوپ 14000 نودب  یحاررج 7/5 شکتسد   - تفج ردوپ 8000 نودب  زیاس 7 یحارج  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814957558 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصعیلو نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228705-086  ، 32222006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231283-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش طیارش قبط   قبط لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت -- تفج تفج 1400014000 ردوپ   ردوپ نودب   نودب 7/57/5 یحاررج   یحاررج شکتسد   شکتسد  - - تفج تفج 80008000 ردوپ   ردوپ نودب   نودب زیاس  77 زیاس یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسوپ تسوپ

3737

هتسب هتسب   3030 دادعت   دادعت   1 11 1 زیاس   زیاس وو   هتسب   هتسب   1010 دادعت   دادعت   1515 زیاس   زیاس هتسب   هتسب   1212 دادعت   دادعت   2 12 1 زیاس   زیاس یددع   یددع   100100 هتسب   هتسب دادعت  77   دادعت   2222 زیاس   زیاس یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یددع   یددع   100100

3838
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دادعت 30 زیاس 11  هتسب و  دادعت 10  زیاس 15  هتسب  دادعت 12  زیاس 21  یددع  هتسب 100  دادعت 7  زیاس 22  یروتسیب  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دیرخ  تامازلا  قبط  یددع  هتسب 100 

1101091216001172 زاین :  هرامش 
نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیاس 22 باراد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 
هبعج 7 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زیاس 11 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

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

زیاس 15 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زیاس 21 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 12 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ تامازلا  قبط  یددع  هتسب 100  دادعت 30  زیاس 11  هتسب و  دادعت 10  زیاس 15  هتسب  دادعت 12  زیاس 21  یددع  هتسب 100  دادعت 7  زیاس 22  یروتسیب  غیت 

 - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - تسویپ

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: 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 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

6131424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم لوبق  دروم  یناریا  یاهالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  5x5 Yd زیاس یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093263000284 زاین :  هرامش 

هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 
دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یلور  ییاوقم 10  هتسب   5x5 Yd زیاس یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  بسچ  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  تسویپ  رد  رادیرخ  طیارش  مرتحم  ناگ  هدننک  نیمات  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامرف هجوت  رادیرخ  طیارش  هب  یتسیاب  مرتحم  ناگ  هدننک  نیمات 

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع روش 10  ونیمآ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000329 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 125 رادقم یکیتسالپ  یرطب  هتسب 2  یدنب  هتسب  عون  زارفسنارت  ونیمآ  تراپسا   AST تیک الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ 1 ناگیار - لاسرا  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع روش 10  ونیمآ  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام -

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم لوبق   لوبق دروم   دروم یناریا   یناریا یاهالاک   یاهالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   55 x5 Ydx5 Yd  زیاس زیاس یکشزپ   یکشزپ دیاسکا   دیاسکا کنیز   کنیز تسالپوکل   تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 3939

زارفسنارت زارفسنارت ونیمآ   ونیمآ تراپسا   تراپسا   ASTAST تیک   تیک ناونع : : ناونع 4040

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 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

6131469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تناس 200  چنرف 11  10 یفارگویژنآ تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001529 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   10F لدم  cm 11 زیاس یکشزپ  لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  بلق  شهوژپ  نامرد  بیبط  هدنزاس  عجرم 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/22 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

رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  مالقا  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  بذاج  قوف  نامسناپ  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000137 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت وراد  کیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SORBACT یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  هسیک   10x20 cm زیاس دک 98502  یکشزپ  بذاج  قوف  نامسناپ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ اب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ   - ههام الاک 6  لیوحت  سانشراک و  دات  زا  دعب  تخادرپ  - هدنشورف هدهع  هب  ناگیار و  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هداد  تدوع  مالقا  هیلک   TTAC هناماس رد  الاک  تلاصا  دک  دات  مدع  دوش - یراذگراب  دمیا ) هناماس  رد  شورف  یگدنیامن  الاک و  تاصخشم  IRC)

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 00200 تناس   تناس   1 11 1 چنرف   چنرف 1010 یفارگویژنآ یفارگویژنآ تیش   تیش ناونع : : ناونع 4141

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع مالقا   مالقا داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم بذاج   بذاج قوف   قوف نامسناپ   نامسناپ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 4242

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 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

6131481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30   DIOR ییوراد نلاب  - ددع  1000 لایدار تناس   180 یفارگویژنآریاودیاگ - ددع 200 چنرف 8 یفارگویژنآ تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001528 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   8F لدم  cm 11 یکشزپ لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

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

نامرد بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج   inx180 cm 0/035 زیاس  j-tip لدم یقورع  یبلق   PTFE ریاو دیاگ  الاک :  مان 
بلق شهوژپ 

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

EUROCOR هدنزاس عجرم   DIOR یتراجت مان   PACLITAXEL COATED SHELLAC لدم  2/5X25 mm زیاس یقورع  یبلق و  ییوراد  رتتاک  نلاب  الاک :  مان 
رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TECH GMBH

ددع 30 دادعت : 
1401/10/22 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   DIORDIOR ییوراد   ییوراد نلاب   نلاب -- ددع ددع   10001000 لایدار لایدار تناس   تناس   180180 یفارگویژنآریاودیاگ یفارگویژنآریاودیاگ -- ددع ددع 200200 چنرف چنرف 88 یفارگویژنآ یفارگویژنآ تیش   تیش ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییان تمیق.هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) دشاب یم  هباشمدکناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکشزپنادند  زایندروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.داژن کین  09178417033 .ددرگ ظاحل  هدوزفا  شزرااب 

1101030102000081 زاین :  هرامش 
ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

بط نایسراپ  هواک  هدننک  هضرع  عجرم   HANGHOU یتراجت مان   YDA لدم یکشزپنادند  ماگلامآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ظاحل هدوزفا  شزرااب  ییان  تمیق.هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) دشاب یم  هباشمدکناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکشزپنادند  زایندروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.داژن کین  09178417033 .ددرگ

7581863766 یتسپ :  دک  هدازیلع ،  دیهش  تشادهب  زکرم  تارادا  عمتجم  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332406-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332406-074 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 4444

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 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

6131484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادکره 500  لایدار  یفارگویژنآ  رتتک  تیش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001527 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   ACCURA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 7 زیاس  6F لدم لایدار  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

CMD CURATIA MEDICAL DEVICES UG هدنزاس عجرم   URSA یتراجت مان   TIG لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   5F زیاس لایدار  رتتاک  الاک :  مان 
رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/22 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   500500 مادکره   مادکره لایدار   لایدار یفارگویژنآ   یفارگویژنآ رتتک   رتتک وو   تیش   تیش ناونع : : ناونع 4545

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 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

6131487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع مادکره 150  یاوروتکناک  روتیلفنیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001526 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بلق  شهوژپ  نامرد  بیبط  هدنزاس  عجرم  بیبط  یتراجت  مان   ATM 30 لدم یقورع  یبلق و  یتسالپویژنآ  روتیلفنیا  الاک :  مان 

بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
NAKLET TEKNOLOJIK TIBBI هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هبعج   PUSH-PULL لدم کروت  نزوس و  هارمه  هب  روتکناک  یاو  یفارگویژنآ  تیک  الاک :  مان 

تمالس بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   URUNLER SAN VE TIC
تس 150 دادعت : 

1401/10/22 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   150150 مادکره   مادکره یاوروتکناک   یاوروتکناک وو   روتیلفنیا   روتیلفنیا ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط.رتم  فلتخم 1100  یاه  گنر  رد  لاگیرت  هچراپ 

.هتخت تفابلگ 110  یوتپ 
.دوش یم  دقعنم  دیرخ  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب 

1101005443000238 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  لاگیرت  لدم  لمع  قاتا  دربراک   150x40 cm زیاس یلور  ینوفلس 1  هتسب  یناتسرامیب  یحارج  هچراپ  الاک :  مان 
یدابآدسا ییافص  رقابدمحم 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تسیل  قبط 

اب 33011214 یگنهامه 
.تسیمازلا مالقا  هیلک  هب  تمیق  هئارا  هنومن  لاسرا 

لیوحت  دات و  زا  سپ  ههام  ود  تخادرپ 
.دوش یم  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد 

بوغرم یناریا  سنج 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33537000-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب یحارج   یحارج هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 20  زیاس 12  ددع  دادعت 30  زیاس 10  ددع  دادعت 30  زیاس 8  هار  ود  سکتال  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001169 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  هناثم  هیلخت  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 10  هناثم  هیلخت  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 12  هناثم  هیلخت  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 20  زیاس 12  ددع  دادعت 30  زیاس 10  ددع  دادعت 30  زیاس 8  هار  ود  سکتال  یلوف  دنوس 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار ودود   سکتال   سکتال یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  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 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

6131498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفس هفحلمددع  1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093545000134 زاین :  هرامش 

جرک یلع  ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایلیل یقلط  هتسب  رد   240x140 cm داعبا اب  رادشک   A لدم هرفن  کی  هفحلم  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یرگراکو  باهذ  بایا  ، روتکاف لصاوالاک  تفایردزادعب  ههام  4 تخادرپزابابوگول پاچابددع  1000 دادعت هب  2/70 رد 1/30 داعباابدیفس هفحلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماسردروتکافشیپ  یرازگراب  ، ددرگیم تدوعرظاندات  مدع  ، ددرگرابنا لیوحتدیاب  هنومن  الاک  لاسرازا  لبق  ، دشابیم هدنشورف 

3154686695 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  تلاسر خ  هار  هس  جرک  رهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32500123-026  ، 32566864-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566374-026 :: 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

دیفس دیفس هفحلمددع   هفحلمددع 10001000 ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تامازلا  قبط  هتسب  یپوکساراپال 14  یددع  ییالط 6  سپیلک  اگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001166 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   QINGDAO KINGSTON MEDICAL DEVICES Co.LTD هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 30   TCTX-1201 لدم یکشزپ  اگیل  سپیلک  الاک :  مان 

نایناریا تمالس  نیسرآ  هدننک 
هبعج 14 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  دیرخ  تامازلا  قبط  هتسب  یپوکساراپال 14  یددع  ییالط 6  سپیلک  اگیل 
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال یددع   یددع   66 ییالط   ییالط سپیلک   سپیلک اگیل   اگیل ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  دادعت 10000  زیاس 22  یکشم  لیرتسا  نزوسرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001165 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نژانیس یدیلوت  یتاقیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم   BD یتراجت مان  یددع  هتسب 5000   23G 1 1\4 زیاس هاتوک  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تامازلا  قبط  دادعت 10000  زیاس 22  یکشم  لیرتسا  نزوسرس 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشم یکشم لیرتسا   لیرتسا نزوسرس   نزوسرس ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدوع لیوحت  نامز  رد  مالقا  لاکشاو  شودخم  تروص  رد  - ددع  500 دادعت رصن  ای  نامرد  دمرس  دنرب  هیاپ  نودب  لتاب  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هدش و  هداد 

1101093749000138 زاین :  هرامش 
جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  لتاب  تسچ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

رکذ اب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ   - ههام الاک 6  لیوحت  سانشراک و  دات  زا  دعب  تخادرپ  - هدنشورف هدهع  هب  ناگیار و  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هداد  تدوع  مالقا  هیلک   TTAC هناماس رد  الاک  تلاصا  دک  دات  مدع  دوش - - یراذگراب  دمیا ) هناماس  رد  شورف  یگدنیامن  الاک و  تاصخشم  IRC)

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: 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

لتاب لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 1000  زیاس 16  هار  ود  سکتال  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001163 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 1000  زیاس 16  هار  ود  سکتال  یلوف  دنوس 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6131516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 12 یموتسرفن  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000856 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ نیون  دنمشناد  هدننک  هضرع  عجرم   UROMED یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  هتسب   F 12 زیاس یموتسرفن  تس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/10/28 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

هار هار ودود   سکتال   سکتال یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 5353

1212 زیاس   زیاس یموتسرفن   یموتسرفن تستس   ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت نامز  رد  مالقا  لاکشاو  شودخم  تروص  رد  - ددع لیرتسا 3000  ریغ  راردا  هسیک  - ددع یبیلص 300  لیرتسا  راردا  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تدوع  هنیزه  هیلک 

1101093749000140 زاین :  هرامش 
جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   ml 2000 تیفرظ راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان  ینولیان  هسیک   cc 2000 تیفرظ فرصم  رابکی  لیرتسا  راردا  هسیک  الاک :  مان 

تاب ناریا 
ددع 300 دادعت : 

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

رکذ اب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  ههام  الاک 6  لیوحت  سانشراک و  دات  زا  دعب  تخادرپ  - هدنشورف هدهع  هب  ناگیار و  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هداد  تدوع  مالقا   TTAC هناماس رد  الاک  تلاصا  دک  دات  مدع  -ت - دوش یراذگراب  دمیا ) هناماس  رد  شورف  یگدنیامن  الاک و  تاصخشم  IRC)

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: 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

یبیلص یبیلص لیرتسا   لیرتسا راردا   راردا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 200  زیاس 18  هار  ود  سکتال  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001164 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 18  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  دادعت 200  زیاس 18  هار  ود  سکتال  یلوف  دنوس 

یمازلا  uid و irc دک imed و  زوجم  - یمازلا هنومن  لاسرا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار ودود   سکتال   سکتال یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 5656

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 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  زیاس 10و5 .  ولق  ود  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002556 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
UNIMAX هدنزاس عجرم   UNIMAX یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   FSKD05100 لدم  5x100 mm زیاس کیتسالپ  سنج  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL SYSTEMS INC
ددع 500 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
UNIMAX هدنزاس عجرم   UNIMAX یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   FSTD10100 لدم  10x100 mm زیاس کیتسالپ  سنج  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL SYSTEMS INC
ددع 500 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  یدقن  تخادرپ   :: 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

55 وو 1010 زیاس   زیاس ولق   ولق ودود   راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

6131522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد تسویپ 3  لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قبط  لمع  قاتا  کیتکلایس  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001162 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رترب کینورتکلا  یکشزپ  یاه  تبقارم  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Surgiris یتراجت مان   KALEA30 لدم لمع  قاتا  کیتیلایس  یحارج  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یتسویپ  لیاف  رد  دولپآ  یقاصلا و  لوادج  ندومن  رپ   - ههام تخادرپ 3   - هاگتسد تسویپ 3  لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قبط  لمع  قاتا  کیتکلایس  غارچ 

-

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمع لمع قاتا   قاتا کیتکلایس   کیتکلایس غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هشارت 500  هلول  روتاسکیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001161 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
توملا یحارج  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 100  هتسب  یشوهیب  دربراک  هشارت  هلول  هدنرادهگن  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع هشارت 500  هلول  روتاسکیف 

تسیمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دوشیم هداد  تدوع  اهالاک  ندوب  شودخم  داریا و  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  گنرس  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000136 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 10 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ اب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ   - ههام الاک 6  لیوحت  سانشراک و  دات  زا  دعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  هدهع  هب  ناگیار و  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هداد  تدوع  مالقا   TTAC هناماس رد  الاک  تلاصا  دک  دات  مدع   - دوش یراذگراب  دمیا ) هناماس  رد  شورف  یگدنیامن  الاک و  تاصخشم  IRC)

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   500500 هشارت   هشارت هلول   هلول روتاسکیف   روتاسکیف ناونع : : ناونع 5959

گنرس گنرس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 6060

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

6131529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  - تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  -- ددع رازه  ایو 6000  تفج  شفک 3000 رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000854 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رمیلپ فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  هجرد  یتراجت 37  مان  یتفج  ینولیان 1  هتسب  زیاس  یرف  ینولیان  سنج  راد  شک  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  شفک  رواک  الاک :  مان 

ناهاپس
تفج 3,000 دادعت : 

1401/10/28 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

ددع ددع رازه   رازه   60006000 ایو   ایو تفج   تفج 30003000 شفک   شفک رواک   رواک ناونع : : ناونع 6161
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  تسویپ  یواح  لیاف 

سامت هرامش 
09155334624

1101004722000040 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  یتکاپ  نتراک 100   ZP11090 لدم لاویاب  مولوکپسا  لانیژاو  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 70 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یهاگشناد  داهج  یزکرم  نامزاس  یسودرف -  هاگشناد  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177949367

38832366-0513  ، 31997-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38832366-051 :: 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

لاویاب لاویاب مولوکپسا   مولوکپسا لانیژاو   لانیژاو رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاددیلوتو دم  یا  نتشاد.ددع   90000 دادعت یددع  یدنب 10  هتسب  رد  هرامش 30  نیلوسنا  گنرس   . تسا هیاشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101091017000082 زاین :  هرامش 
جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

رخاف تعنص  راپسب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  املح  یتراجت  مان   cc 1 تیفرظ هچراپکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 90,000 دادعت : 

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

دنلب فرصم  خیرات  نتشاد.تسیمازلا  هنومن  لاسرا  زاین  تروص  رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

3153848161 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  یوربور  ادهش  نادیم  هب  هدیسرن  یتشهبدیهش  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241158-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242954-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: 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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زبس نزوسرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000619 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 21  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

هبعج 2,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  ددع  هب  تسا  رظن  دم  ددع  2000  ..... تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: 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

یلخاددیلوتو یلخاددیلوتو دمدم   یایا   نتشاد.ددع   نتشاد.ددع   9000090000 دادعت دادعت یددع   یددع   1010 یدنب   یدنب هتسب   هتسب ردرد     3030 هرامش   هرامش نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس  . . تسا تسا هیاشمدک   هیاشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا

6363

زبس زبس نزوسرس   نزوسرس ناونع : : ناونع 6464
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زاریش یلیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATP یناریا یمشچ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090053000061 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

8x25 mm زیاس ایوپ  بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان  یددع  نتراک 5   MVR 23G لدم یکشزپ  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 
نتراک 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  هدنزاس  عجرم   ml 2 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 2 لژ  لکش  یمشچ  زلولس  لیتم  الاک :  مان 

ددع 750 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   Cristavisc یتراجت مان   cc 1 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 1/5 لژ  یمشچ  تینورولایه  میدس  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 5  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یکشزپ   Crescent وقاچ الاک :  مان 

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

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   ATP KNIFE لدم یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 
هبعج 900 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 5  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یکشزپ   Stab knife 15D وقاچ الاک :  مان 

نتراک 600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   ml 10 یلوپمآ ییاوقم 10  هبعج  دصرد  زد 0/1 عیام  ولب  ناپیرت  الاک :  مان 
هبعج 600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   ml 10 یلوپمآ ییاوقم 10  هبعج  دصرد  زد 0/1 عیام  لوکابراک  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: 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

ATPATP  یناریا یناریا یمشچ   یمشچ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6565
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 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

6131586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  هک  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 40000 هزادنا 240*120 شک  رود  30 ژامرگ فرصم  رابکی  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101091936000688 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  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 40,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

دکدک ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 4000040000 دادعت   دادعت 120120 ** 240240 هزادنا   هزادنا شکشک   رود   رود 3030 ژامرگ ژامرگ فرصم   فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم
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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 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

6131591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - وزاب کت  یفقس  نوتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000222 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   TRUMPF هدنزاس عجرم   KP 1285 لدم لمع  قاتا  یفقس  نوتس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/24 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 22 یتناراگ   یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   -- وزاب وزاب کتکت   یفقس   یفقس نوتس   نوتس ناونع : : ناونع 6767
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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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  نمهب 1401 - تخادرپ  زاب  هتسب - دادعت 1300  هب  مویدم  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  هعجارم  تسا -

1101092647000472 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  طسوتم  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1,300 دادعت : 

1401/10/29 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

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لقن   لقن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه - - 140 1140 1 نمهب   نمهب تخادرپ   تخادرپ زاب   زاب هتسب - - هتسب   13001300 دادعت   دادعت هبهب   مویدم   مویدم ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم تسا - - تسا
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 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

6131596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  هک  لیرتسا  راد  خیراتراد  تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 9000 اپوس  زبس  نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش 

1101091936000689 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 9,000 دادعت : 

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

هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184  . دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  یتخادرپو 6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   لیرتسا   لیرتسا راد   راد خیراتراد   خیراتراد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 90009000 دادعت   دادعت اپوس   اپوس زبس   زبس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش
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ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165  :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000533 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
تروئآ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 35200  زیاس  دقاف   cm 180 نژیسکا دنس  راد و  گب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

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

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یفافل  نتراک 50  زیاس  دقاف  یناسر  نژیسکا  دربراک  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نتراک 2,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
توملا یحارج  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 40  هتسب  لاسگرزب  زیاس  یسکلف  یشوهیب  تس  الاک :  مان 

هتسب 240 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  / لاسگرزب نژیسکا  کسام  ددع  2000 دیرخ / گب نودب  یشوهیب  تسددع  240 دیرخ / گب وزر  کسامددع  400/ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئرا  / هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / دشاب وراد  اذغ و  تنواعم  دیئات  دروم  خرن  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا 

6571961441 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220001-081  ، 32220470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220471-081 :: 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

کسام کسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 800( بل یلو  هاگتسد  صوصخم  ) هبلود لاسگرزب  فرصمرابکی  رتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001176 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PA2 لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  ود  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 

یناینالغب میهاربا 
ددع 800 دادعت : 

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

1 یتسویپ کرادم  دیرخ  لیاف  تامازلا  قبطددع  800( بل یلو  هاگتسد  صوصخم  ) هبلود لاسگرزب  فرصمرابکی  رتوک  تیلپدشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا imed رد هدننک  عیزوت  تکرش  زا  عیزوت  زوجمو  irc دکو imed زوجم ینیسح  09127034749 ددرگ هظحالم  افطل  گرب 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلداع سدنهم  سانشراک 09178417202 سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000269 زاین :  هرامش 

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

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 800800 (( بلبل یلو   یلو هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم )) هبلود هبلود لاسگرزب   لاسگرزب فرصمرابکی   فرصمرابکی رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 7171

یکشزپ یکشزپ لیرتسا   لیرتسا نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 7272
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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 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

6131639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لاسرا  ازجم  روطب  یلام  / ینف داهنشیپ  دشابیم ) ههباشم  دک  ناریا  )CHANZHOU DSW70 0130311 اضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008312 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ تعنص  نامرآ  یسدنهم  یمرگولیک  نزو  یبوچ  تلاپ   1x2 m داعبا  Bearing bar 32x5 mm هسانش  ST 37 یدالوف هکبش  الاک :  مان 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

وردوخ الول  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  لیدنب   mm 15/6 تماخض  mm 50/5 ضرع  m 5 لوط  E24-3 دالوف عون  هدیدرون  مرگ  یدالوف  رپ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
نیچ  JIASHAN PVB SLIDING BEARING CO LTD هدنزاس عجرم 

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

وردوخ الول  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  لیدنب   mm 15/6 تماخض  mm 45/5 ضرع  m 5 لوط  E24-3 دالوف عون  هدیدرون  مرگ  یدالوف  رپ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
نیچ  JIASHAN PVB SLIDING BEARING CO LTD هدنزاس عجرم 

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

وردوخ الول  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  لیدنب   mm 15 تماخض  mm 59 ضرع  m 5 لوط  E24-3 دالوف عون  هدیدرون  مرگ  یدالوف  رپ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
نیچ  JIASHAN PVB SLIDING BEARING CO LTD هدنزاس عجرم 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   61/3x9 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P2 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 
ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  ازجم  روطب  یلام  / ینف داهنشیپ  دشابیم ) ههباشم  دک  ناریا  )CHANZHOU DSW70 0130311 اضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CHANZHOU DSW70CHANZHOU DSW70   0 1303110 130311 اضاقت   اضاقت ناونع : : ناونع 7373
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 30( لوز هاگتسد  صوصخم  ) لاسگرزب کوشورتکلا  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001178 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHILLER یتراجت مان  دک 0040-21-0  نالاسگرزب  صوصخم  کوشورتکلا  هاگتسد  هعطق  دپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عیزوت تکرش  زا  عیزوت  یگدنیامن  همانو  irc دکو imed زوجمددع 30( لوز هاگتسد  صوصخم  ) لاسگرزب کوشورتکلادپ  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 تسیمازلا imed رد هدننک 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تخادرپزاب  تسا - هباشم  دکناریا  تسویپ - هب  هعجارم  ددع - دادعت 500  هب  مادک  ره  یاهزیاس 1،10،20  کالرئول  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101092647000473 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  کالرئول   cc 10 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/10/28 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

لاسگرزب لاسگرزب کوشورتکلا   کوشورتکلا دپدپ   ناونع : : ناونع 7474

کالرئول کالرئول گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7575
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هبام  هدش  هدافتسا  یاه  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  سکع و  قباطم  گنیلپوک  یسفنت و  لوسپک  صوصخم  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000182 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مرگامرس یتراجت  مان   10x20x10 cm زیاس یرمیلپ  سنج  نسکاو  فیک  بآ  دض  یترارح  قیاع  رواک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   bar 20 راشف  mm 500 زیاس  GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   bar 20 راشف  mm 700 زیاس  GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   bar 20 راشف  mm 800 زیاس  GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدجت یسررب و  دروم  ناونع  چیه  تحت  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دریگیمن . رارق  رظن 
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: 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

گنیلپوک گنیلپوک وو   یسفنت   یسفنت لوسپک   لوسپک صوصخم   صوصخم رواک   رواک ناونع : : ناونع 7676
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لاخلخ ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101030036000031 زاین :  هرامش 
لاخلخ ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  نایون  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  تمالس  کینورتکلا  هدنورپ  بطم و  کینیلک و  تیریدم  هناماس  زودنیو  تحت  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دزی هنایار  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  دزی  هنایار  شواک 

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

یناسر عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یکشزپ  تازیهجت  عبانم  تیریدم  هچراپکی  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هکبش ایشرپ  یکشزپ  یسدنهم 

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

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  هریغ  لمح و  هیارک  باهذ و  بایا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5681966675 یتسپ :  دک  یگدننار ،  ییامنهار و  یوربور  جیسب  نادیم  لاخلخ  لاخلخ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32427435-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32426107-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6131927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا کینورتکلا هدنورپ   هدنورپ وو   بطم   بطم وو   کینیلک   کینیلک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زودنیو   زودنیو تحت   تحت سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 7777

ولو ولو نویماک   نویماک نامرف   نامرف هعطق   هعطق نوینیپ   نوینیپ // ولو ولو نودب   نودب رچکناپ   رچکناپ شکم   شکم نزوس   نزوس // یقرب یقرب نایرج   نایرج لرتنکریش   لرتنکریش // مولکپسا مولکپسا // کیتاموتا کیتاموتا راتفگ   راتفگ ولو   ولو ناونع : : ناونع 7878
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 ( تسا یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دشاب و  تسویپ  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   ) 9830281 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008299 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7715  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

داگراساپ بط  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   NOPA یتراجت مان   36x90 mm زیاس  KB 055/03 لدم نانز  یحارج  ولو  لتسیرک  مولکپسا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ELECTRIC یتراجت مان   in 1 زیاس موینیمولآ  ژایلآ  سنج  تخوس  عیزوت  هبملت  دربراک  لدم 1222395  ولو  لرتنک  کیتاموتا  یقرب  نایرج  لرتنک  ریش  الاک :  مان 

دادوه رتسگ  نیون  نازادرپ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   VALVE
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لانشنرتنیا تکور  هدننک  هضرع  عجرم  یرتسیلب  ییاوقم 5  هبعج   mm 300 زیاس ولو  نودب  رچکناپ  شکم  نزوس  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7713  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7714  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کولعس ریما  هدننک  هضرع  عجرم   DISEL TECHNIC یتراجت مان   FH لدم ولو  نویماک  نامرف  هعطق  نوینیپ  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

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

 ( تسا یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دشاب و  تسویپ  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   ) 9830281 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط6131416 لور  دادعت 20   20cm*200m لور و دادعت 10  30cm*200 m راخب لیرتسا  ذغاک 
تسویپ دیرخ  تامازلا 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تساوخرد6131421 تسویپ  لوادج  ینف و  تاصخشم  قباطم  پوکسوگنرالوئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ 
( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6131466 رلپمس  هحفص 3)رس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیاس 20*613151514 لایسکاوک  کیتاموتا  مامت  یسپویب  هحفص 3)نزوس  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

ددع6131523 هشارت 500  هلول  هحفص 3)روتاسکیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لافطاو6131527 لاسگرزب  رزیالوبن  کسام  - لافطا )و  رادگب ) لاسگرزب نژیسکا  هحفص 3)کسام  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6131530 صیخشت  راردا  راون  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتمولوگآوک6131532 هاگتسد  کی  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناریا6131594 هخاش  یهاگشیامزآ 40 لاسروینوی  یزیمور  هحفص 3)ژویفیرتناس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6131601 40 مادکرهزا HIV_HCV_HBSAg هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6131602KX21 سکمسیس هحفص 3)نوتوزیا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سکتنیرپ6131613 هاگتسد  تهج  راخب  لبیل  هحفص 3)لور  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ههام6131619 هیوست 3  --- تسویپ تسیل  قبط  سادیاو  یاه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوگاید6131623 هاگتسد  تهج  لایو  لهچودصکی  PTT لولحم لایودصکی  (PT هحفص 3)لولحم یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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