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

( یهگآ دادعت 5  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

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

( یهگآ دادعت 113  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 6

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

( یهگآ دادعت 222  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 96

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 

1402/12/21 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 10 ,520 , 0002 10 ,520 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   40رالد 1 ,660401 تاراما660, تاراما مهرد   110مهرد ,6901 10 ,690

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   199,570هکس , 000199,570 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   281رالد ,600281 سیئوس600, سیئوس کنارف   442کنارف ,700442 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 ,500 , 00012 1 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع305,700305,700رالد ناتسبرع لایر   108لایر ,780108 ,780

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , وروی000 ژورن437,680437,680وروی ژورن نورک   41نورک , 10041 , 100

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,820 , 00018 ,820 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   496دنوپ ,580496 نپاژ580, نپاژ نینی   دصکی   309,590309,590دصکی

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
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((254254))

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

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

زا 209 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001532000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ   GPR هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

قاتا 221 طخ  هرادا  یرون  دیهش  نامتخاس  نهآ  هار  نادیم  نارهت   ، 1189614873 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

REP-7613613182-F08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم همانزورعبنم رد  هصقانم  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتفن یاه  هنومن  ییوش  هشیش  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 320.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 88335113115 الاک  تامدخ  تاکرادت و  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 5   :: سردآ سردآ

03133963313 سانشراک :  - 03133963332 :: نفلت :: EVAT.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

03133694858 تاداقتنا :  ربامن   - 03133964809 :: سکف :: kala@eorc.irسکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباترپ لباترپ   GPRGPR هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

یتفن یتفن یاه   یاه هنومن   هنومن ییوش   ییوش هشیش   هشیش هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات 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 209 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rf9ju33zl7x3w?user=73474&ntc=6133953
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133953?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/awkp62439j3qr?user=73474&ntc=6134411
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134411?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

RED-9913071-F08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم لاسراعبنم هصقانم و  رد  تکرش  یگدامآ  مالعا  دیسررس  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
همانزور رد  هصقانم  جرد  زا  سپ  زور  یراک 10  قباوس  کرادم و 

6134418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUTOMATIC ANALYZER FOR CLOUD & POUR POINT نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 202.280.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  تاکرادت و  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 5  یتسپ  سردآ   :: سردآ سردآ

هصقانم 03133963313 سانشراک   03133963332 :: نفلت :: www.eVAT.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 03133964409 و 03133694858 سکف :: kala@eorc.irسکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

ناگتخیهرف همانزور  هرامش 21127 و  هب  خروم 1401/10/19  ناسارخ  همانزور  رد  جردنم  ناچوق  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یمومع  هصقانم  یهگآ  راشتنا  وریپ 
دهاوخ مالعا  راشتنالا  ریثک  یاه  همانزور  قیرط  زا  ًابقاعتم  هک  یرگید  خیرات  هب  هصقانم  نیا  یرازگرب  دناسریم  عالطا  هب  نا ،  هرامش 3780  هب  خروم 1401/10/19 

دشاب یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  یلبق  یهگآ  هدیدرگ و  لوکوم  دش 

:: 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

AUTOMATIC ANALYZER FOR CLOUD & POUR POINTAUTOMATIC ANALYZER FOR CLOUD & POUR POINT نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

ءایشا ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا یسدنهم   یسدنهم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 209 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xyxwd6qq3bkdq?user=73474&ntc=6134418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134418?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jplhluej7m6s2?user=73474&ntc=6134889
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134889?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090378000295 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135593 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارت  ویدار  شخب  هدنهد  باتش  یاههاگتسد  ( IMRT(2D array نامرد یحارط  یفیک  لرتنک  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یپارت ویدار  شخب  هدنهد  باتش  یاههاگتسد  ( IMRT(2D array نامرد یحارط  یفیک  لرتنک  متسیس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,375,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شرتسگ یاهنامتخاس  هعومجم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هفص  راولب  ناهفصا   ، 8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000001000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنالوبمآ هاگتسد  دیرخ 500  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 122.800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هناخریبد  هرادا  فکمه  هقبط   C کولب تشادهب  ترازو  یزکرم  داتس  نامتخاس  ناشفارز  کمالف و  نیب  قرش  کناویا  راولب  برغ  سدق  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

81452125 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخب شخب هدنهد   هدنهد باتش   باتش یاههاگتسد   یاههاگتسد ( ( IMRT(2D arrayIMRT(2D array نامرد   نامرد یحارط   یحارط یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یپارت یپارت ویدار   ویدار

55

سنالوبمآ سنالوبمآ هاگتسد   هاگتسد   500500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

2001005537000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135613 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درجورب  رثوک  ناتسرامیب  تهج   C ARM هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,400,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تیریدم کالپ 990  سیلپ  نادیم  هب  هدیسرن  هر  ینیمخ  ماما  نابایخ  ناتسرل  دابا  مرخ   ، 6815837459 یتسپ :  دک  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسرل یعامتجا  نیمات  نامرد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف 19 یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135794 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FIREFIGHTER OPERATION PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMEN یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  107/000/000/000 دروارب :

لایر  5/350/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 19 مهد  هاگشیالاپ  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس 2  هیولسع  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب   :: سردآ سردآ

:: 07731466287 07731466283 و07731466393- نفلت نفلت
مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  07731466394 و 021-41934 

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6135593IMRT(2D نامرد یحارط  یفیک  لرتنک  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یپارت ویدار  شخب  هدنهد  باتش  یاههاگتسد  ( array

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

C ARMC ARM  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

FIREFIGHTER OPERATION PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENFIREFIGHTER OPERATION PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMEN ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  113113   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6133913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 7 - الاب تیفیک  اب  - لماک رونیام  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000226 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس یتناراگ  77 یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   -- لماک لماک رونیام   رونیام تستس   ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6133916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  الاک  طیارش  تاحیضوت و  رلکیاس و  لامرت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095064000027 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   THERMO FISHER SCIENTIFIC هدنزاس عجرم   Mini Amp Plus EA لدم یهاگشیامزآ  رلکیاس  لامرت   PCR هاگتسد الاک :  مان 

شناد تایح  انیرآ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  دعب  ههام  تروصب 1  تخادرپ  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  رلکیاس  لامرت  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  هب  رتشیب  تاحیضوت  دوب و  دهاوخ  روتکاف  الاک و 

5813788131 یتسپ :  دک  تشادهب ،  تنواعم  هدیمهف -  دیهش  نادیم  دادرخ -  راولب 15  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36467034-044  ، 36467015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36467029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط الاک   الاک طیارش   طیارش وو   تاحیضوت   تاحیضوت وو   رلکیاس   رلکیاس لامرت   لامرت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرصم مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000131 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مان یددع  کنیرش 50  هتسب   AEIN011 لدم  ml 1 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  لافطا  یارب   EDTA K3 یواح  CBC ءالخ ریغ  یریگ  نوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

انیراس بط  نآ  هدننک  هضرع  عجرم  انیراس  بط  نآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

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

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنره  ناتسرهش  هیژا  هاگشیامزا  تهج 

هیناوغرا  راولب  ناهفصا  ناتسرهش  قرش  داتس  لیوحت 
هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

ههام  هس  لقادح  تخادرپ 
09138720315

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52674001-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا یارب   یارب   EDTA K3EDTA K3  یواح یواح   CBCCBC  ءالخ ءالخ ریغ   ریغ یریگ   یریگ نوخ   نوخ شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6133932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  رب  قرب  هدکشناد  یهاگشیامزآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000036 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ینیسح لامک  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  ییانشور  غارچ  دربراک   BNN20120001 هیال کی  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 96 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمواقم نعت  - تنیوپروپ - رمارگورپ عطق  - رگشیامن دلیش  - تیک <ل- ژام - ردیر - رگشیامن - روتپادآ - درب لماش  قرب  هدکشناد  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  رب  پول  - رترونیا - جنس شاعترا  - جنس

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

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

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1212
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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 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب بلق  راون  دنبتسد  راوپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000535 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
نامرد دنویپ  لیوس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  پیک  پیز  تکاپ   H043 لدم بلق  راون  هاگتسد  دربراک  دنبتسد  دورتکلا  الاک :  مان 

تکاپ 12 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نامرد دنویپ  لیوس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   H043 لدم بلق  راون  هاگتسد  دربراک  فارگویدراکورتکلا  راوپ  الاک :  مان 
تکاپ 12 دادعت : 

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

امتح روتکاف  شیپ  / تسیمازلا مزال  یاهزوجم  هئارا  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دات  دروم  خرن  / هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / دوش لاسرا 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب بلق   بلق راون   راون دنبتسد   دنبتسد وو   راوپ   راوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 209 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v7rhqs5twdbqw?user=73474&ntc=6133939
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133939?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6133940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ceyear Cable& Antenna Analyzer 3680A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000274 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینیسح ربکا  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   SPECTRUM ANALYZER یتراجت مان   8563E لدم قرب  جاجوعا  رزیالانآ  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش عوجر  همیمض  یاه  لیاف  هب  .دشاب  یم  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراف  جیلخ  هاگشناد  الاک  لیوحت.ددرگ  یمن  یسررب  یمسر  روتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ 

یرادا لحارم  ماجنا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ  .ددرگ  صخشم  لیوحت  نامز  تدم 

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3730637-0917  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیحوت ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6133977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یتسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  ساسارب  امتح   . هدننک نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام 2 هیوست رتمونام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093727000436 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TECHNOLOGIE MEDICALE یتراجت مان   RTM3 لدم نژیسکا  رتمولف  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

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

دیریگب سامت  یلوسر  سدنهم  یحیبذ و09183797937  سدنهم  یاه 09188732778  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Ceyear Cable& Antenna Analyzer 3680ACeyear Cable& Antenna Analyzer 3680A ناونع : : ناونع 1414

نژیسکا نژیسکا رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 1515
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6133995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الابءاضقنا خیرات  اب  ههام  یرابتعا 2 تروصب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000253 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تروئآ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 6072   HME12-port لدم تروپ  اب  لایرتکاب  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 750 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  لاتیجید -  جنسراشف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000808 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ریما بط  زار  هدننک  هضرع  عجرم   ZYKULSMED یتراجت مان   CONTEC-08A لدم لاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ اباب   لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ یسفنت   یسفنت رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 1616

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا لاتیجید -  -  لاتیجید جنسراشف   جنسراشف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم

1717
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دنوامد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - روشورب لاسرا   - omron جنس راشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095544000062 زاین :  هرامش 

دنوامد نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم بط  ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   OMRON یتراجت مان   m6 comfort لدم یرنف  فاک  اب  ییوزاب  لاتیجید  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

مانتیو هدنزاس  روشک   OMRON HEALTHCARE هدنزاس
هاگتسد 50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3971886131 یتسپ :  دک  دنوامد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدیمهف  دیهش  یتشهب خ  دیهش  راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76314441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23524845-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - روشورب روشورب لاسرا   لاسرا  - - omronomron جنس   جنس راشف   راشف ناونع : : ناونع 1818
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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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داریا تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تاصخشم  - ددع فرصم 1000  رابکی  رتوک  تیلپ  - ددع فرصم 1000  رابکی  رتوک  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم هداد  تدوع 

1101093749000150 زاین :  هرامش 
جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  تکرش  یتراجت  مان   PHAEMO01 لدم یرجرسورتکلا  هاگتسد  فرصمرابکی  رالپونوم  رتوک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PAI لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 

یناینالغب میهاربا 
ددع 1,000 دادعت : 

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

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تدوع تدوع داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم -- ددع ددع   10001000 فرصم   فرصم رابکی   رابکی رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ -- ددع ددع   10001000 فرصم   فرصم رابکی   رابکی رتوک   رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم هداد   هداد

1919
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  تسین و  مهم  دکناریا  رتیل   5000 تسویپ ) قبط  ) potasinic) 50% میساتپ ( تاتسا  ادز  خی  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000384 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روشک . PHARMADN S.A هدنزاس عجرم   RITUXIMAB یتراجت مان   g 72 هکشب دصرد  صولخ 100 هدز  خی  لولحم  وراد  هیلوا  داوم  بامیسکوتیر  الاک :  مان 

وک رووتکا  هدننک  هضرع  عجرم  نیتناژرآ  هدنزاس 
هکشب 1 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ینیعم یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09155112750 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم وو   تسین   تسین مهم   مهم دکناریا   دکناریا رتیل   رتیل   50005000 تسویپ ) ) تسویپ قبط   قبط ))   potas inic)  50%potas inic)  50% میساتپ ( ( میساتپ تاتسا   تاتسا ادز   ادز خیخی   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  {- HYDROSURGERY} بآ اب  یحارج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000223 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تاریهجت   تاریهجت لکلک   هرادا   هرادا زوجم   زوجم -- لاس لاس یتناراگ  33 یتناراگ -- الاب الاب تیفیک   تیفیک اباب   {-{- HYDROSURGERYHYDROSURGERY }} بآبآ اباب   یحارج   یحارج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1
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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

6134132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  ددع  کی 8000  هجرد  رادبسچ  تشپ  راخب  سالک 6  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001188 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Dort-A هدنزاس عجرم   4A MEDICAL یتراجت مان  یددع  هبعج 250   3x7x16 mm زیاس یزلولس  راد  بسچ  سالک 6  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   TIBBI MALZEMELER SAN ITH.IHR.TIC.LTD.STI
هبعج 8,000 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تامازلا  قبط  ددع  کی 8000  هجرد  رادبسچ  تشپ  راخب  سالک 6  تست 

یمازلا هنومن  لاسرا   - 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط ددع   ددع   80008000 کیکی   هجرد   هجرد رادبسچ   رادبسچ تشپ   تشپ راخب   راخب   66 سالک   سالک تست   تست ناونع : : ناونع 2222
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جرک ناتسرهش  قرش  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 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

6134143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ناهوژپایمیک 210   PD6G تیک ددع و  تسیزاید 180   PKU تیک ددع و  تسیزاید 105   TSH تیک دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج 

1101091481000100 زاین :  هرامش 
جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هیربکا هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE GERMANY هدنزاس عجرم  ییاوقم  هبعج  روزیلانآوتا  ونمیا  دربراک   preci control TSH مرس لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
ددع 105 دادعت : 

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

دننک یراذگ  تمیق  تساوخرد  دنرب  قبط  اه  تکرش  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 2  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رالپونوم 2800 رتوک  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000428 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رفولین نوربآ  هدننک  هضرع  عجرم   TECNO یتراجت مان  لدم 100-150  رتوکورتکلا  هاگتسد  رتوک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2,800 دادعت : 

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

یم هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  بردات  لاسرا  هنیزه.دشاب  IMED رد نینچمهو  ،IRC دک ، یگدنیامن یاراد  تکرش.ههام  5 تخادرپ.هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یمازلاروتکاف شیپ  یراذگراب.یمازلا  هنومن  لاسرا.دشدهاوخ  عوجرم  ندوبن  دات  تروصرد.دشاب 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3152001-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روزیلانآوتا روزیلانآوتا ونمیا   ونمیا دربراک   دربراک   prec i control TSHpreci control TSH  مرس مرس لرتنک   لرتنک فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 2323

ددع ددع 28002800 رالپونوم   رالپونوم رتوک   رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 209 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/artqs92qb29l4?user=73474&ntc=6134143
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134143?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e63q6y2zjetaa?user=73474&ntc=6134144
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134144?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشاد ار  مزال  یاهدات  دیاب  هدنشورف  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  بردات  لمح  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  مزاول  دشاب 

1101092512000079 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM Toxo تیک الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط   . راون عاونا  تیک  عاونا  یفرصم  یهاگشیامزآ  مزاول  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38260530-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  رد 27  زیاس 35 اب  ناراوخ  ریش  نادازون و  ییاونش  یرگلابرغ  هاگتسد  فرصم  رابکی  دورتکلا  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000103000412 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   43x45 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  یحیحص  مناخ   09183169445 هرامشاب رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: 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   IgM ToxoIgM Toxo  تیک تیک ناونع : : ناونع 2525

ناراوخ ناراوخ ریش   ریش وو   نادازون   نادازون ییاونش   ییاونش یرگلابرغ   یرگلابرغ هاگتسد   هاگتسد فرصم   فرصم رابکی   رابکی دورتکلا   دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتخادرپ  - - دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  هدش  یرادیرخ  هاگتسد   - ایلاتیا روشک  تخاس   Bt3000 رزیالاناوتا هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ههام  کی 

1101090069000031 زاین :  هرامش 
هلسلس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ دماسآ  رف  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTECNICA هدنزاس عجرم   BT یرس یمیشویب  رزیالانآوتا  هاگتسد  همست 8688-330  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891611147 یتسپ :  دک  رتشلا ،  تشادهب  هکبش  هلسلس  ناتسرهش  ناتسرل  ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32528955-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528955-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتخادرپ یتخادرپ  - -  - - دنشاب دنشاب ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد هدش   هدش یرادیرخ   یرادیرخ هاگتسد   هاگتسد  - - ایلاتیا ایلاتیا روشک   روشک تخاس   تخاس   Bt3000Bt3000 رزیالاناوتا   رزیالاناوتا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ههام   ههام کیکی  

2727

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

6134171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  ددع  رادبسچ 20000 تشپ  راخب  سالک 4  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001187 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Dort-A هدنزاس عجرم   4A MEDICAL یتراجت مان  یددع  هبعج 250   3x10x11 cm زیاس یزلولس  سنج  راخب  سالک 4  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   TIPMALZEMELER SAN ITH.IHR.TIC.LTD.STI
هتسب 20,000 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تامازلا  قبط  ددع  رادبسچ 20000 تشپ  راخب  سالک 4  تست 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط ددع   ددع 2000020000 رادبسچ   رادبسچ تشپ   تشپ راخب   راخب   44 سالک   سالک تست   تست ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - یکشزپ PDL رزیل هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000224 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواگنک 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 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

6134173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنرف ای 7  تناس 8  یس 16  یو  یس  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000235 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 16 لوط  7F زیاس قورع  بلق و  هار  ود  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب روکذم  هناماس  رد  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  تکرش   . دشاب تلاصا  بسچ  رب  دک IRC و  یاراد  الاک   . دشاب  IMED رد تبث  تکرشو  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئازخ 09183386901 سامت  هرامش   . ددرگ یراذگراب  هناماس  ردو  همیمض  روتکاف  شیپ  .

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48227131-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ PDLPDL رزیل   رزیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2929

چنرف چنرف ایای  77     88 تناس   تناس   1616 یسیس   یویو   یسیس   رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 3030
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( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hbs Ag شیامزآ صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000104 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج   AiD HBsAg ELISA مرس لرتنک  فرعم  الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  . ENTERPRISE Co.LTD
هتسب 80 دادعت : 

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

هدش هئارا  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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 06 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Detergent تسیل قبط  نلاکلآو  لایرتکاب  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000434 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  130 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713783466 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یزکرم  هاگشیامزآ  - ریشناوج نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Hbs AgHbs Ag  شیامزآ شیامزآ صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 3131

نلاکلآو نلاکلآو لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3232
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوخ سنج  یا  هچراپراد  شک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 1

1101092486000250 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  هدنزاس  عجرم  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد لفق   لفق یریگنوخ   یریگنوخ وراگ   وراگ ناونع : : ناونع 3333
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا داح  زیلاید  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003186 زاین :  هرامش 

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

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

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا داح   داح زیلاید   زیلاید رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 3434
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دهاش هاگشناد   :: 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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک هضرع  عجرم  تثعب  یتعنص  عمتجم  هدنزاس  عجرمن   ml 450 رادقم  23/5x15 cm زیاس  ITP01 لدم نوخ  دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میکح ایوپ  بط  نمیا 

1101094209000261 زاین :  هرامش 
دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتعنص عمتجم  هدنزاس  عجرم   BIC یتراجت مان   ml 450 رادقم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   23/5x15 cm زیاس  ITP01 لدم نوخ  دصف  هسیک  الاک :  مان 
میکح ایوپ  بط  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  تثعب 

هتسب 1,500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تاصخشم   - ددع یناتسرامیب 5000  فرصم  رابکی  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000151 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

نتراک 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 3535

یناتسرامیب یناتسرامیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 3636

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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دهاش هاگشناد   :: 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

6134212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میکح ایوپ  بط  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   23/5x15 cm زیاس  ITP01 لدم نوخ  دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000262 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتعنص عمتجم  هدنزاس  عجرم   BIC یتراجت مان   ml 450 رادقم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   23/5x15 cm زیاس  ITP01 لدم نوخ  دصف  هسیک  الاک :  مان 

میکح ایوپ  بط  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  تثعب 
هتسب 1,500 دادعت : 

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

الاک تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000130 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنره  ناتسرهش  هیژا  هاگشیامزا  تهج 

هیناوغرا  راولب  ناهفصا  ناتسرهش  قرش  داتس  لیوحت 
هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

ههام  هس  لقادح  تخادرپ 
09138720315

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52674001-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: 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 یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000132 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنره  ناتسرهش  هاگشیامزا  تهج 

هیناوغرا  راولب  ناهفصا  ناتسرهش  قرش  داتس  لیوحت 
هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

ههام  هس  لقادح  تخادرپ 
09138720315

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52674001-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیک تیک ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000133 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپهوک  ناتسرهش  هاگشیامزا  تهج 

هیناوغرا  راولب  ناهفصا  ناتسرهش  قرش  داتس  لیوحت 
هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

ههام  هس  لقادح  تخادرپ 
09138720315

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52674001-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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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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 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

6134288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000623 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   6F لدم  cm 11 زیاس یکشزپ  لایدار  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هنیزه  - imed رد یفیک  لرتنک  ربتعم  یاهتکرش  ظسوت  تسویپ  تسیل  حرشب  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنرب تکرش  هدهعب  ناکسا و ...  باهذ و  بایا و 

1101090333000164 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هنیزه دشاب  یم  عونمم  ثلاث  تکرش  هب  یراذگاو   - ربتعم همانیهاوگ  یاراد  هطوبرم و  یلرتنک  تازیهجت  یمامت  ندوب  اراد  اب  یفیک  لرتنک  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش هدهعب  لیوحت  هنیزه  ناتسرامیب  جراخ  نویساربیلاک  ماجنا  تروص  رد  دشاب - .  یم  هدنرب  تکرش  هدهعب  ناکسا و ...  باهذ و  بایا و  یاه 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویژنآ یفارگویژنآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4141

ناتسرامیب ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قبلط  زاین  طیارش و  یمامت  یفنم 80  رزیرف  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095064000028 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت لاژ  یتراجت  مان  زیهجت  لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  لاژ  هدنزاس  عجرم   JTUL400 لدم یهاگشیامزآ  هداتسیا  رزیرف  پید  رزیرف  الاک :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد الاک  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  یتسویپ  تسیل  قبلط  زاین  طیارش و  یمامت  یفنم 80  رزیرف  لاچخی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههام  تروصب 1  تخادرپ  دشاب و  ربتعم  یتناراگ 

5813788131 یتسپ :  دک  تشادهب ،  تنواعم  هدیمهف -  دیهش  نادیم  دادرخ -  راولب 15  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36467034-044  ، 36467015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36467029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبلط   قبلط زاین   زاین وو   طیارش   طیارش یمامت   یمامت   8080 یفنم   یفنم رزیرف   رزیرف لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 4343

mlml   5050 لیرتسا   لیرتسا جردم   جردم تپیپ   تپیپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ تالآ  هشیش  تسویپ  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005080 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایاش دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  هسانش 768180  دک  یددع  ییاوقم 1  هبعج   ml 50 لیرتسا جردم  تپیپ  الاک :  مان 

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

ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 250 مجح یا  هشیش  سنج  روزم  جردم  هناوتسا  الاک :  مان 
ددع  20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA هدنزاس عجرم  تپیپ  عاونا   ml 10 زبس یهاگشیامزآ  نکرپ  تپیپ  الاک :  مان 

ددع  20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

امزآ شات  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   REAGENT PCR-SSO یتراجت مان   g 635 هبعج  REAGENT PCR-SSO عون  PCR تیک الاک :  مان 
هتسب  1,400 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
µl 1250 تیفرظ هداز  نیسح  داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   GSBIO یتراجت مان  یددع  ینولیان 500  هسیک   CFS205 لدم یهاگشیامزآ  پیت  تپیپ  الاک :  مان 

هسیک  7 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یبیبح داشهم  هدننک  هضرع  عجرم   RENON LAB یتراجت مان   A لدم  ml 3 یکیتسالپ یهاگشیامزآ  روتساپ  تپیپ  الاک :  مان 
ددع  2,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
عجرم  TGI هدنزاس عجرم   cc 100 مجح یا  هشیش  سنج   H ناملآ نازوا  درادناتسا  قباطم  ییابرهک  یدنب  هجرد  اب   AS سالک یهاگشیامزآ  هژوژ  تپیپ  الاک :  مان 

سراپ لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع 
ددع  3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رتسگ نژ  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   NERBEPLUS یتراجت مان   ml 3 مجح لدم 0050-113-12  ینلیپورپ  یلپ  جردم  روتساپ  تپیپ  الاک :  مان 

ددع  40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

( دنشاب یم  هباشم  اه  دکناریا  ) دوش هداد  داهنشیپ  تسویپ  قبط  لیاسو  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6134376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000625 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   10x5 ml ییاوقم هبعج  یداقعنا   PTT تیک الاک :  مان 

هتسب 400 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتوزیا لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000084 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 240 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

irc دک یاراد  هام   4 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4545

نوتوزیا نوتوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  روتارنژ  نشکناف  لاتیجید  هاگتسد  راهچ  یزیمور و  لاتیجید  هیوه  هاگتسد  کی  رتم و  یتلوم  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  قبط  ینف 

1101060042000050 زاین :  هرامش 
زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سکینورت لتیس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SANJESH یتراجت مان   D1303 لدم یزیمور  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت  تمیق  مالعتسا  لودج  هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ نشکناف   نشکناف لاتیجید   لاتیجید هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ وو   یزیمور   یزیمور لاتیجید   لاتیجید هیوه   هیوه هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رتم   رتم یتلوم   یتلوم هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب جع  رصعیلو  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30000  FL دنرب یس  یس  تیفرظ 2/5   CBC K3 لایو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091874000122 زاین :  هرامش 

دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   DELTALAB S.L یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1200  هبعج   mm 75 عافترا  mm 13 رطق یکیتسالپ   CBC(K3  ) یریگنوخ شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

ml 2/5 تیفرظ دک 601603  سراپ  صیخشت  ایرآ  هدننک 
هبعج 30,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 6 تخادرپ - مایپ ناریاریغ  تکرشابرابنا  بردات  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوجرم نیاریغدنشاب  تلاصا  بسچرب  یارادامتحاهالاک  هیلکو  تبث  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  imed تیاسردالاکو تکرش  مان 

روتکافو تسویپروتکاف  شیپرددنرب  IRC و  دکدیق
05631622046-09151648067 یقداص رتکد  : نفلت

9717964151 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  ناتسرامیب   - یزار یایرکز  نابایخ   - یرافغ نابایخ.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622047-056  ، 32442077-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442088-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع 3000030000 دادعت   دادعت   FLFL دنرب   دنرب یسیس   یسیس     2 /52/5 تیفرظ   تیفرظ   CBC K3CBC K3  لایو لایو ناونع : : ناونع 4848

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسیل تسیل قباطم   قباطم هدامآ   هدامآ یاه   یاه تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسیل قباطم  هدامآ  یاه  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002970 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  تارتیس  نومیس  تشک  طیحم  الاک :  مان 

بط نژ  نیون  نایناریا  هدنزاس  عجرم  بط  نژ  نیون  نایناریا 
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
عجرم بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  راگآ  زیا  نا  ید  تشک  طیحم  الاک :  مان 

بط نژ  نیون  نایناریا  هدنزاس 
هتسب 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نژ نیون  نایناریا  هدنزاس  عجرم  بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب  راگآ  تالکش  تشک  طیحم  الاک :  مان 

بط
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نژ نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   SIM تشک طیحم  الاک :  مان 

بط نژ  نیون  نایناریا  هدنزاس  عجرم  بط 
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نژ نیون  نایناریا  هدنزاس  عجرم  بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب   TSI agar تشک طیحم  الاک :  مان 

بط
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نایناریا هدنزاس  عجرم  بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب   thio glycollate تشک طیحم  الاک :  مان 

بط نژ  نیون 
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
بط نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  یلایو  ینوفلس 1  هتسب  راگآ  یب  ما  یا  تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

بط نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  یلایو  ینوفلس 1  هتسب  راگآ  نوتنیه  رلوم  تشک  طیحم  الاک :  مان 
هتسب 1,000 دادعت : 

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

تسا یمازلا  دمیآ  رد  تبث  تکرش  --- تسا یمازلا  تلاصا  بسچرب  -- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  --- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زوا تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000130 زاین :  هرامش 
زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قبط  یفرصم  یهاگشیامزآ  مالقا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام یلا 2  تخادرپ 1  یرورض و  دمیا  زوجم  یمازلا و  مجح  دادعت و  دنرب و  جرد  روتکاف و  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتموتکارفروتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000824 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نپاژ روشک  تخاس  هدش  تساوخرد  یالاک  هیلک  + ددع شوگ 1 راهچ  یبوچ  هحفص  + ددع یقربزیم 1 + ددع میرف 2 لایرت  + تس زنل 1 لایرت  + ددع 1 رتموتکارف روتا  - 

دشاب toplon ای shinniplon
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نپاژ روشک  تخاس  الاک  + دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب یمراد  تنامضو  درادناتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب toplon ای shinniplon

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

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  1500  ) یا هشیش   ML 50 لاسگرزب نوخ  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002967 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک   ml 50 رادقم یددع  ییاوقم 25  هبعج  لاسگرزب  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

هبعج 60 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا   IRC دک تلاصا و  بسچرب   --- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   -- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتموتکارفروتا رتموتکارفروتا ناونع : : ناونع 5151

(( ددع ددع   15001500  ) ) یایا هشیش   هشیش   MLML   5050 لاسگرزب   لاسگرزب نوخ   نوخ تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 5252
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربارب 500 ددع  دادعت 25000   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4   / یرورض دم  یا  زوجم  زنسرک /  دنرب  طقف  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هتسب 50 

1101094897003186 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

زیهجت نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اراک  زیهجت  نایار  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 50   CareSens N لدم یکشزپ  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 
اراک

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع هتسب 50  ربارب 500  ددع  دادعت 25000   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4   / یرورض دم  یا  زوجم  زنسرک /  دنرب  طقف  تست  راون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

500500 ربارب   ربارب ددع   ددع   2500025000 دادعت   دادعت  / / هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام   44 تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم زنسرک /  /  زنسرک دنرب   دنرب طقف   طقف تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع
ددع ددع   5050 هتسب   هتسب

5353
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000905 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینیسح 09171940339 مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 5454

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5555
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یهاگشیامزآ مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000612 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DIAPRO هدنزاس عجرم   HBS AG KIT یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   SAG.CE لدم یهاگشیامزآ  ازیالا   HBs Ag تیک الاک :  مان 

بط شیوپ  امین  هدننک 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نیورآ یروانف  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم  یس  یب  یج  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  دربراک  ینوفع   HBs Ab تیک الاک :  مان 

رون ناهوژپ 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
صیخشت هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   AESKU DIAGNOCTICS هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   AESKULISA 8S عون  ANA تیک الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
روشک نامز  بط  زاتشیپ  یتراجت  مان  یتست  هتسب 96  کیمتسیس  زوتامتیرا  سوپول  یرامیب  صیخشت  یهاگشیامزآ   ds-DNA Anti-dsDNA IgG تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نامز  بط  زاتشیپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
روشک  MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   ACCUBIND Vitamin D3 Elisa Kit 96 ید نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هتسب 6 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناهوژپ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  ایمیک  یتراجت  مان  یتست  یتیک 96  هتسب 1   PHOTOMETRY لدم دازون  نینالآ  لینف  یریگ  هزادنا  تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 15 یرتم یدیبروتونومیا  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   TSH ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   TSH تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناماس یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   T3 Elisa یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

رون زیهجت 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   ANTI-HCV PLUS VERSION 2 یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا   HCV تیک الاک :  مان 

فدص تراجت  ماهم  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000906 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ییاضر 09174462996 یاقآ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 5656
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قباطم   IHC یاه تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002966 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ZYTOMED هدنزاس عجرم   ACTIN یتراجت مان   ml 7 لایو دک 2461-501  یهاگشیامزآ   ihc یداب یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نژ ارآ  تفاب  صیخشت  هدننک  هضرع 
هتسب 55 دادعت : 

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

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیرهم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  دازون  لباترپ  روتابوکنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000042 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   THERMO یتراجت مان   HERACELL لدم یکشزپ  لباترپ   CO2 روتابوکنا هاگتسد  الاک :  مان 

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

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  امتح  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  ههام  هس  غلبم 

8981853113 یتسپ :  دک  زیرهم ،  ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب  راتسرپ  نادیم  ریت  متفه  راولب  زیرهم  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523000-0353  ، 32523000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   IHCIHC  یاه یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 5757

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم دازون   دازون لباترپ   لباترپ روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5858
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق و هیارا  یکشزپ  تازیهجت  یاهتکرش  طقف.دیرگرپوس  لمال 50*24  یددع  هدش 1000  مویکو  هبعج   300 هباشمدکناریا .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست.دنیامن 6  هنومن 

1101090614001372 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش نیون  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   TISSUE-TEK یتراجت مان  یلور  ییاوقم 50  هبعج   24x70000 mm زیاس یهاگشیامزآ  لمال  الاک :  مان 
هبعج 300 دادعت : 

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

هیوست.دنیامن هنومن  تمیق و  هیارا  یکشزپ  تازیهجت  یاهتکرش  طقف.دیرگرپوس  لمال 50*24  یددع  هدش 1000  مویکو  هبعج   300 هباشمدکناریا .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  6

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

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

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تمیق   تمیق هیارا   هیارا یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یاهتکرش   یاهتکرش طقف.دیرگرپوس   طقف.دیرگرپوس   2424** 5050 لمال   لمال یددع   یددع   10001000 هدش   هدش مویکو   مویکو هبعج   هبعج   300300 هباشمدکناریا .  .  هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
ههام ههام   66 هیوست.دنیامن   هیوست.دنیامن هنومن   هنومن

5959
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000134 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنزرو  ناتسرهش  هاگشیامزا  تهج 

هیناوغرا  راولب  ناهفصا  ناتسرهش  قرش  داتس  لیوحت 
هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

ههام  هس  لقادح  تخادرپ 
09138720315

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52674001-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیک تیک ناونع : : ناونع 6060
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000135 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپهوک  ناترهش  هاگشیامزا  تهج 

هیناوغرا  راولب  ناهفصا  ناتسرهش  قرش  داتس  لیوحت 
هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

ههام  هس  لقادح  تخادرپ 
09138720315

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52674001-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیک تیک ناونع : : ناونع 6161
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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 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

6134471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  چنرف  لاسگرزب 9/5-8 پوکسورتروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000622 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HAWK هدنزاس عجرم   HAWK یتراجت مان   Y1430B لدم  7/5x425 cm زیاس هجرد  یکشزپ 0  پوکسورتروی  هاگتسد  پوکسلت  الاک :  مان 

بط توص  ارف  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم پاستاو  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   ... دریگیم تروص  ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  لمع  قاتا  رد  تست  زا  سپ  الاک  ییاهن  دات   ... دشابیم یرهبا  سدنهم  یاقا  دات  هب  طونم  دیرخ   .. دیشاب طابترا  رد  یرهبا 09157139881

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنرف چنرف 9/59/5 -- 88 لاسگرزب   لاسگرزب پوکسورتروی   پوکسورتروی ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد تومیر  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** دوش لماک  هجوت  تقد و  تسویپ  تساوخرد  هب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شبیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000406 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  ینوی  یفارگوتامورک  هاگتسد  کیتاموتا  رلپمس  دربراک  دک 62743077  هعطق  برد  الاک :  مان 

سیئوس
ددع 1 دادعت : 

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

راد تومیر  یقرب  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دوش لماک  هجوت  تقد و  تسویپ  تساوخرد  هب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شبیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد تومیر   تومیر یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 6363
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداقعنا یاه  تست  تهج   ml 20 میسلک رورلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002969 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیرلک میسلک  عون  بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ml 20 رادقم یا  هشیش  لایو  یهاگشیامزآ  دربراک  رگناشن  الاک :  مان 

لایو 150 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا   IRC دک نتشاد   --- هلاسکی تخادرپزاب   --- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   --- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6134523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EASY LITT هاگتسد  DAILY CLEAN اب هارمه   ISE کپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002968 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هیربکا هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE AUSTRALIA هدنزاس عجرم  یمیشویب  روزیلانآ  وتا  هاگتسد  دربراک   ISE میدس دورتکلا  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش لایو   لایو یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ دربراک   دربراک رگناشن   رگناشن ناونع : : ناونع 6464

EASY LITTEASY LITT هاگتسد   هاگتسد   DAILY CLEANDAILY CLEAN  اباب هارمه   هارمه   ISEISE  کپکپ ناونع : : ناونع 6565
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوروا تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091981000059 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   A22366A لدم پوکسوتکزر  یحارج  هتسد  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب امتسا  ای  فلوو  ای  زلوتشا  دنرب  اه  الاک  هیلک   - دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا   - دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ 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 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

6134528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوروا یژولوروا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000624 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمومع یمیشویب   HDL-C تیک الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 40 ییاوقم هبعج  یمیشویب   LDL لورتسلک تیک  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب  CK-MB میزنآوزیا زانیک  نیتارک  تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب  Alb تیک الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب  DC زاپیل تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

امزآ شهوژپ  داپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکداپ  یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 50 رادقم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Mg تیک الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسینا  ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدنزاس  عجرم   ml 5 لایو یهاگشیامزآ   CRP تیک الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسوگنرال وئدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091914000088 زاین :  هرامش 

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زورما تراجت  رتسگ  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   WELCH ALLYN یتراجت مان  لدم 60813  یکشزپ  پوکسوگنرال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تسویپ.ددرگیم  لطاب  یجراخ  مالقا  تمیق  دشاب .  یلخاد  دیلوت  یتسیاب  الاک  هدوب و  تباث  هغیت  یاراد 4  پوکسوگنرال  وئدیو  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  روتکاف و 

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسوگنرال پوکسوگنرال وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  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 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  5 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005156 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتمواقم جنسامد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رتم هلر  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتمواقم یتمواقم جنسامد   جنسامد ناونع : : ناونع 6969
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یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رب  تساوخرد  هباشم -  دک  ناریا  هاگشناد -  یسانش  تسیز  زآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000037 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
صیخشت امزآ  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   EXPILAB یتراجت مان  یددع  هسیک 500   13x75 mm یریگ هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

هسیک 443 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غیت یا -  هناوتسا  تنگم  روتناکد -  فیق  یا -  هشیش  توک  ریشاب -  تروب  - سویر تیلپ  شیامزآ -  هلول  لماش  یسانش  تسیز  زآ  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلولاج نوکلاف -  هلول  کر  - جردم هناوتسا  - روزم - رشب - ملیفاراپ - نلاب - ینیچ هتوب  - تناس نواه 6  - یا هشیش  نزمه  - سنآ - لپلاکسا

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

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

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000421 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
کالفا ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   HAWK یتراجت مان  تنمورتسنیا 889761  یپوکساراپال  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  .تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  یمومع  یپوکساراپال  تسرظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هس  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا  لیوحت 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هنومن   هنومن شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 7070

یپوکساراپال یپوکساراپال تستس   ناونع : : ناونع 7171
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قباطم   IHC یاه تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002972 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ZYTOMED هدنزاس عجرم   ACTIN یتراجت مان   ml 7 لایو دک 2461-501  یهاگشیامزآ   ihc یداب یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نژ ارآ  تفاب  صیخشت  هدننک  هضرع 
هتسب 55 دادعت : 

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

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   IHCIHC  یاه یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 7272
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هام هس  تخادرپ  یگدام /  رس  کیو  یرن  رس  کی  یرورض /  دم  یا  زوجم  تناس /  ایو 150  اک 145  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003188 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cm 150 روتکناک رس  کی  فرصم  رابکی  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 7,000 دادعت : 

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

درادن دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام //  هس  تخادرپ  یگدام /  رس  کیو  یرن  رس  کی  یرورض /  دم  یا  زوجم  تناس /  ایو 150  اک 145  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  /

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / هام هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ یگدام /  /  یگدام رسرس   کیو   کیو یرن   یرن رسرس   کیکی   یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم تناس /  /  تناس   150150 ایو   ایو   145145 اکاک   تستس   ناونع : : ناونع 7373
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000907 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یعراز 09171907394 مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 7474
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یفیک  دیئات  ذخا  هب  طونم  دیدج  دنرب  لاسرا  پ /   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  لازان /  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101094897003187 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   cm 150 زیاس الوناک  لازان  رتتاک  الاک :  مان 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنرب لاسرا  درادن /  دوجو  ناونع  چیه  هب  دقن  تخادرپ  ناکما  هام  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  لازان /  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  یفیک  دیئات  ذخا  هب  طونم  دیدج 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم ناتسرامیب   ناتسرامیب یفیک   یفیک دیئات   دیئات ذخا   ذخا هبهب   طونم   طونم دیدج   دیدج دنرب   دنرب لاسرا   لاسرا پپ /  /   / / هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم لازان /  /  لازان دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

7575
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلومعم فرصمرابکی  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000243 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

نتراک 30,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلومعم یلومعم فرصمرابکی   فرصمرابکی تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 7676

تسیل تسیل قباطم   قباطم نایناریا   نایناریا امزآ   امزآ روآدرف   روآدرف وگاتسا   وگاتسا یداقعنا   یداقعنا یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 7777
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تسیل قباطم  نایناریا  امزآ  روآدرف  وگاتسا  یداقعنا  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002971 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ردص تراجت  سینودآ  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان  یتیک  ییاوقم 8  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   D-DI TEST رمیاد ید  تیک  الاک :  مان 

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

تراجت سینودآ  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان  یتست  ییاوقم 24  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   STA CACL2 0,025 M میسلک تیک  الاک :  مان 
ردص

هتسب 12 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نایناریا امزآ  روآ  درف  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   0/2x0/2 cm زیاس  TEFLON TIPS یکیتسالپ فرظ  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نایناریا امزآ  روآ  درف  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان   Lit 1 یکیتسالپ یرطب  ( LIQUID COOLING GLYCOL(X1L وشتسش لولحم  الاک :  مان 

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

نایناریا امزآ  روآ  درف  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان   Lit 1 یکیتسالپ یرطب   STA CLEANER SOLUTION وشتسش لولحم  الاک :  مان 
یرطب 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سینودآ هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان  یفرظ  ییاوقم 6  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   FDP PLASMA یداقعنا یاه  شیامزآ  تیک  الاک :  مان 

ردص تراجت 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
امزآ روآ  درف  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان   ml 5 یفرظ ییاوقم 6  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   PTT STA CK PREST 5 تیک الاک :  مان 

نایناریا
هتسب 120 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ردص تراجت  سینودآ  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان  یتیک  ییاوقم 6  هتسب   STA- VWF CALIBRATOR یداقعنا نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 

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

ردص تراجت  سینودآ  هدننک  هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان   ml 10 یتیک ییاوقم 24  هتسب   STA COAG CONTROL N+P داقعنا لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   STAGO یتراجت مان   ml 5 یفرظ ییاوقم 6  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   PT PT STA NEOPLASTINE CI 5 تیک الاک :  مان 

ردص تراجت  سینودآ 
هتسب 85 دادعت : 

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

ددرک یم  لطاب  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  دات  دروم  وگاتسا  تکرش  یاه  تیک  امتح   ---- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   --- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوروا تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091981000060 زاین :  هرامش 

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

اردص
ددع 1 دادعت : 

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

دنشاب امتسا  ای  فلو  ای  زلوتشا  دنرب  اه  الاک  مامت  دشاب -  یم  هناماس  رد  یراذگراب  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا   - دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  ددع  کی  دادعت  هب  Contec دنرب یتشگنارتمیسکا  سلاپدیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091819000063 زاین :  هرامش 

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سوس هدنزاس  روشک   ROSSMAX SWISS GMBH هدنزاس عجرم   ACCUMED یتراجت مان   A300 لدم یکشزپ  یتشگنا  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

رون بط  رادیب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  ددع  کی  دادعت  هب  Contec دنرب یتشگنارتمیسکا  سلاپدیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوروا یژولوروا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

یتشگنارتمیسکا یتشگنارتمیسکا سلاپدیرخ   سلاپدیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکاس تروپ  اب  تنومرتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000245 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
میکح زیهجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   BOYA MEDICAL هدنزاس عجرم   BY-GL-1-A لدم  Expandable تنومرتتاک الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نسکاو یرادهگن   ) امرس هریجنز  هناخدرس  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090382000046 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ هناخدرس  شیامرس  دحاو  الاک :  مان 

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

نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46224041-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشکاس نشکاس تروپ   تروپ اباب   تنومرتتاک   تنومرتتاک ناونع : : ناونع 8080

(( نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن  ) ) امرس امرس هریجنز   هریجنز هناخدرس   هناخدرس تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم اهدک  ناریا  نیون -  یروانف  هدکشناد  هاگشیامزآ  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000038 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تسیز اکوش  هدننک  هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   PERKIN ELMER هدنزاس عجرم   B3000641 لدم  ml 500 تیفرظ یهاگشیامزآ  یتیفارگ  هتوب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتقفش اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک  زیاس 7  سر  کاخ  سنج  یهاگشیامزآ  یتیفارگ  هتوب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تشر مارآ  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MANTE یتراجت مان   MS300/MS400 لدم یا  هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناتسلگنا   COWIE هدنزاس عجرم   mm 10 رطق لوط mm 60 و  هب  یا  هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناتسلگنا   COWIE هدنزاس عجرم   mm 8 رطق لوط mm 50 و  هب  یا  هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 

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

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناتسلگنا   COWIE هدنزاس عجرم   mm 6 رطق لوط mm 30 و  هب  یا  هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناریا یزکرم  نهآ  گنس  هدننک  هضرع  عجرم   FLSMIDTH هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CENTER PIER لدم رنکیت  هاگتسد  هعطق  یدمن  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ولین یشاک  هدننک  هضرع  عجرم   10x30x250 mm زیاس هساملا  هچغیت  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
EAST CHINA هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 1   300x72 mm زیاس تازلف  یحطس  تخادرپ  دربراک  شم 120  اب  یرتچ  یکسید  هدابنس  الاک :  مان 

ناوردیدح هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED
ددع 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
می قرب  تاسیسات  یراکنامیپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   M850-MP1 لدم یتعنص  ییولبات  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هساملا ریمخ  شیلوپ -  هاگتسد  یارب  چنیا  تشه  رطق  هب  رشیلوپ  دمن  تناس -  2 و 4 و 5  یا 1 ,  هناوتسا  تنکم   - ولیک یکیفارگ 5 و 3  هتوب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HDM3055 کتناه یمقر  مین  چنپ و  یزیمور  رتم  یتلوم  هرامش 320-600-800-1000-1200-2500-3000 و  بآ  هتسوپ  هدابمس  سکپل -  نورکیم 

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

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

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هاگشیامزآ هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک بالضاف  بآ 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 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییادزدنگ یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  دیرخ  مالعتسا  -719 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000164 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ رازبا  قیفر  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMATE یتراجت مان  یهاگشیامزآ  جنسراشف  مگارفاید 8201  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  شرافس  خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییادزدنگ ییادزدنگ یاه   یاه هناماس   هناماس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8383
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یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هباشم اه  دک  ناریا  هاگشنشاد -  یزاسرهش  یرامعم و  هورگ  یهاگشیامزآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000041 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سا  سالپ  سا  هدنزاس  عجرم  سا  سالپ  سا  یتراجت  مان   KLQ-CO2 لدم یریگ  هزادنا  تازیهجت  رتم   voc الاک :  مان 

دنمشوه شزادرپ  لرتنک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   PDL لدم رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زادرپ کینورتکلا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انامرآ   AEP-THCxx لدم تبوطر  امد و  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

MIC-98583 لدم  usb تبوطر امد و  تابث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
MIC-98132S لدم جنس   CO2
MIC 98887SD لدم رگال  اتید 

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

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

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش وو   یرامعم   یرامعم هورگ   هورگ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8484
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زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک طیحم  روآ  نایز  لماوع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000155 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالیهست یبیکرت  ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع / دادعت 3  یتفن  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ /

1101092447001267 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SYSTECH هدنزاس عجرم   SYSTECH INSTRUMENTS یتراجت مان   OTR 8001 لدم نژیسکا  نژورتین و  زاگ  ذوفن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
تسالپ اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENTS

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  ددرگ / لاسرا  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع / دادعت 3  یتفن  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا / 

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

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راک راک طیحم   طیحم روآ   روآ نایز   نایز لماوع   لماوع ناونع : : ناونع 8585

یتفن یتفن داوم   داوم ردرد   نژورتین   نژورتین یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8686
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت زا  سپ  هک  تسویپ  ینف  لودج  تاصخشم  قبط   CRRT لدم یناتسرامیب  زیلایدومه  هاگتسد   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یرازگراب  مه  لسکا  لیاف  تروص  هب  اضما  ورهم 

1101090979000493 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تیریدم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   B/BRAUN هدنزاس عجرم   DIAPACT CRRT لدم یناتسرامیب  زیلایدومه  هاگتسد  الاک :  مان 
ناریا یکشزپ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب اضما  ورهم  لیمکت  زا  سپ  هک  تسویپ  ینف  لودج  تاصخشم  قبط   CRRT لدم یناتسرامیب  زیلایدومه  هاگتسد   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  خساپ  لاطبا  بجوم  لسکا  تروص  هب  لیاف  تسویپ  مدع.ددرگ  یرازگراب  مه  لسکا  لیاف  تروص 

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

ورهم ورهم لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   هکهک   تسویپ   تسویپ ینف   ینف لودج   لودج تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   CRRTCRRT لدم   لدم یناتسرامیب   یناتسرامیب زیلایدومه   زیلایدومه هاگتسد   هاگتسد  . . تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یرازگراب   یرازگراب مهمه   لسکا   لسکا لیاف   لیاف تروص   تروص هبهب   اضما   اضما
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یلعوب ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیس ینامرد  یشزومآ  زکرم  تکینروت  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060004000091 زاین :  هرامش 

هغارم ءانیس  یلعوب  یباوختخت  138 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  - 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لماکروتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  هیدات  یاراد  تکرش 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه 

هدش هداد  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  ندوب و  بویعم  تروص  رد  الاک  تدوع 
یتسویپ لیاف  رد  تخادرپ  هوحن 

5513155391 یتسپ :  دک  قباس ، )  یارسشناد  ینیمخ (  یفطصم  دیهش  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31761281-041  ، 37221390-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256919-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیس انیس ینامرد   ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم تکینروت   تکینروت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

الاک الاک رهره   هبهب   هطوبرم   هطوبرم تاحیضوت   تاحیضوت ساسا   ساسا ربرب   کیناکم   کیناکم وو   داوم   داوم -- نارمع نارمع هورگ   هورگ یهاگشناد   یهاگشناد یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تاموزلم   تاموزلم -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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الاک ره  هب  هطوبرم  تاحیضوت  ساسا  رب  کیناکم  داوم و  - نارمع هورگ  یهاگشناد  یهاگشیامزآ  تاموزلم  - هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000043 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نف یمیش  یتاقیقحت  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MS-69 لدم یهاگشیامزآ  تنگم  تیلپ  تاه  الاک :  مان 

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

هداز نیسح  داهرف  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  هدنزاس  عجرم   vCLEAN1-L4 لدم یهاگشیامزآ  کینوسارتلآ  مامح  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زیهجت نامیلس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVEL یتراجت مان   NSZ-810LCD لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

ولتاس یزاریش  هزمح  هدننک  هضرع  عجرم   10TFH لدم کیتاموتا  مامت  کیلوردیه  سرپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   PHC لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت   PH دورتکلا الاک :  مان 

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

یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GLOMAR یتراجت مان  لدم 103650   PH دورتکلا الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تراجت ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   EMEC یتراجت مان   EPHS لدم  PH دورتکلا الاک :  مان 

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

امگیز هدننک  هضرع  عجرم   SOLE WATER یتراجت مان   AC2-03-1 لدم بآ  جنس  چا  یپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نیپساک سفق  نایزبآ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ABZYCO یتراجت مان   H32170 لدم لاتیجید  بآ  جنس  چا  یپ  الاک :  مان 

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

نارهت زرواشک  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   ALT لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدش رکذ  تاحیضوت  الاک  ره  هب  طوبرم  تسا و  هباشم  اه  دک  ناریا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hbs Ag شیامزآ صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000105 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج   AiD HBsAg ELISA مرس لرتنک  فرعم  الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  . ENTERPRISE Co.LTD
هتسب 80 دادعت : 

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

هدش هئارا  تسویپ  :: ب  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتمرپمآورتم یتلوم  ) لماش تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000317 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  رازفا  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   JDM312-B لدم یزیمور  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ یالاک  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاودشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپار 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Hbs AgHbs Ag  شیامزآ شیامزآ صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 9090

یزیمور یزیمور رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف تقد  الاک  ره  تاحیضوت  هب  هباشم -  دک  ناریا  هاگشناد -  تسیز  طیحم  هورگ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000042 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   STMDLX-T لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  ویرتسا  الاک :  مان 

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

ناشیدنا ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   ECOTONE هدنزاس عجرم   ECOTONE یتراجت مان   SGN-5220 لدم یا  هلت  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
یعاس

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

راهباچ دازآ  هقطنم  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   AMD یتراجت مان  نیسیدم  هلت  متسیس   AMD-2500 لدم  examination نیبرود الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت زرواشک  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   ALT لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

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

بایدر هشیمه  سایقم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TESA یتراجت مان   mm 200 زیاس لاتیجید  سیلوک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سیلوک لمح -  لباق  لاتیجید  وزارت   - Vmotal d ددع و راهچ   didseth m1 یا هلت  نیبرود  -  oPTIKA SLX - 3 لدم پوکسورکیم  ویرتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک 197-500 ویوتوتیم 

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

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

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید سیلوک   سیلوک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ لاتیجید   لاتیجید وزارت   وزارت یایا -  -  هلت   هلت یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ پوکسورکیم   پوکسورکیم ویرتسا   ویرتسا ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا ید 10  یس  لا  اب  لسکیپاگم )  ) 48M نیبرود اب   YAXUM YX AK36 پول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005027000237 زاین :  هرامش 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09126888231 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631714191 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77330175-021  ، 88466200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالانآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000405 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ECH هدنزاس عجرم   ECH یتراجت مان   sulfur titrator لدم یهاگشیامزآ  نژوردیه  دیفلوس  تظلغ  نعت  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 

زینب نامرآ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

ینف و داهنشیپ  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  یلیمکت  تاعالطا  سکع و  دیرخ ,  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   1010 یدید   یسیس   لالا   اباب   لسکیپاگم ) ) لسکیپاگم  ) ) 4848 MM  نیبرود نیبرود اباب     YAXUM YX AK36YAXUM YX AK36 پول   پول ناونع : : ناونع 9393

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نژوردیه   نژوردیه دیفلوس   دیفلوس تظلغ   تظلغ نعت   نعت زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 209 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/suwh2zbacvl5x?user=73474&ntc=6135103
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135103?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p4svmzehltyxs?user=73474&ntc=6135169
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135169?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  نجل  لپ  ریرک  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005186000222 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(. یمازلا  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  لیوحت  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  هب  یهد  تمیق  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هام  رثکادح 1  رابنا  دیسر  رودص  تراپ و  ره  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - 2

.دشاب ناریا  ناوت  هناماس  وضع  دیاب  امتح  هدننک  دیلوت  تکرش  -3

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408331-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: 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 مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم نجل   نجل لپلپ   ریرک   ریرک هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  6 تخادرپدشاب هتشاد   irc دک دشاب  اپوس  نربددع  1000 دادعت نوخ  قیرزت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151861442

1101000257003440 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم 09151861442 تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  6 تخادرپدشاب هتشاد   irc دک دشاب  اپوس  نربددع  1000 دادعت نوخ  قیرزت  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع 9696
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باراد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یهاگشیامزآ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000118 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 100 ییاوقم هبعج  یمیشویب  نیبولگومه  تیک  الاک :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تسیل 

دینک تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دینک یراذگراب  اددجم  هدرک  اضما  رهم و  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب جع  رصعیلو  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 9797

ددع ددع 90009000 زبس زبس 1414 نوتالن نوتالن دنوس   دنوس  -  - 50005000 روتیگیریا روتیگیریا  -  - 50005000 بویترگنیف بویترگنیف لاسگزب -  -  لاسگزب ینیب   ینیب لوناک   لوناک ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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2000 هداس لاسگزب  ینیب  لوناک  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5000 بویترگنیف 2
5000 روتیگیریا 3

ددع 9000 زبس 14 نوتالن دنوس  4
1101091874000125 زاین :  هرامش 

دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  لارتناس  لازان  نژیسکا  هلول  الاک :  مان 

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

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  روتیگیریا  مخز  یوشتسش  هلول  الاک :  مان 

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

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 
ددع 9,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 6 تخادرپ - مایپ ناریاریغ  تکرشابرابنا  بردات  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوجرم نیاریغدنشاب  تلاصا  بسچرب  یارادامتحاهالاک  هیلکو  تبث  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  imed تیاسردالاکو تکرش  مان 

روتکافو تسویپروتکاف  شیپرددنرب  IRC و  دکدیق
05631622046-09151648067 یقداص رتکد  : نفلت

9717964151 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  ناتسرامیب   - یزار یایرکز  نابایخ   - یرافغ نابایخ.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622047-056  ، 32442077-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442088-056 :: 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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( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازیلا  H.PYLORI AG STOOL شیامزآ صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000107 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   ACCUBIND H.Pylori Ag Elisa یرولیپ رتکابوکیله  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
هتسب 25 دادعت : 

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

هدش هئارا  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازیلا ازیلا   H.PYLORI  AG STOOLH.PYLORI  AG STOOL شیامزآ   شیامزآ صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 9999

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 100100
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یهاگشیامزآ مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000613 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کلم یبط  صیخشت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   MLCO یتراجت مان  یددع  نتراک 2000   cc 0/075 مجح یا  هشیش  تیرکوتامه  ورکیم  نوم  هلول  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ناهوژپ  ایمیک  یتراجت  مان  یتیک  هتسب 1   KIMIA 1 لدم راردا  یفیک  یمک و  همین  شیامزآ  صوصخم  بایوکولگ  یرتماراپ  راردا 1  راون  تیک  الاک :  مان 
ناهوژپ ایمیک  هدننک 

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

بط صیخشت  راهب  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  یطوق  یهاگشیامزآ   medi راردا راون  تیک  الاک :  مان 
هتسب 70 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دیما هدننک  هضرع  عجرم   ACON BIOTECH HANGZHOU یتراجت مان  یددع  نتراک 50   C031-041 لدم عوفدم  رد  یفخم  نوخ  صیخشت  تتیک  الاک :  مان 

یرابج
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
وراد ماج  هدنزاس  عجرم  ینلیتا  یلپ  روتاکیلپا  الاک :  مان 

ددع 140 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MICROSCOPE SLIDE یتراجت مان  یددع  هتسب 72  پوکسورکیم  دربراک  هداس  یا  هشیش  فافش  یهاگشیامزآ  مال  الاک :  مان 
قفش هار  هدننک 

هتسب 140 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زیهجت ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   T4 CLIA یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 
رون

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  . FISHER DIAGNOSTICS INC هدنزاس عجرم   ml 10 یلایو هبعج 10   Pacific Hemostasis APTT LS عون  PTT تیک الاک :  مان 
لیهس زاگ  تراپ  یتاسیسات 

هبعج 30 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   FT4 Elisa تیک الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 209 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zad5mewzxwsef?user=73474&ntc=6135230
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135230?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنجریب جع  رصعیلو  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1512 دادعت 37 ستاک 2/0 نولیان خن  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1512 دادعت 37 سدنار 0 کیمورک خن  2
200 دادعت 20 ستاک 3/0 کلیس خن  3

120 یسوط یفانرتتاک  4
60 زبس یفانرتتاک  5

20000 کال نیراپه  6
1101091874000123 زاین :  هرامش 

دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  گنیتاک  دنار و  نولیان  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1,512 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعیبط  بذج  لباق  خن  اب  کیمورک  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1,512 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   G3UC05CH لاکیلبمآ رتتاک  الاک :  مان 

ددع 180 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  گنیتاک  دنار و  یا  هتشر  دنچ  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  دیاس  نشکجنیا  پکورکسا  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 6 تخادرپ - مایپ ناریاریغ  تکرشابرابنا  بردات  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوجرم نیاریغدنشاب  تلاصا  بسچرب  یارادامتحاهالاک  هیلکو  تبث  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  imed تیاسردالاکو تکرش  مان 

روتکافو تسویپروتکاف  شیپرددنرب  IRC و  دکدیق
05631622046-09151648067 یقداص رتکد  : نفلت

9717964151 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  ناتسرامیب   - یزار یایرکز  نابایخ   - یرافغ نابایخ.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622047-056  ، 32442077-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442088-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3737 ستاک ستاک 2/02/0 نولیان نولیان خنخن   ناونع : : ناونع 10 110 1
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یهاگتسیا ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یر سکیا  یاه  هاگتسد  یا  هرود  دیدزاب  ییاجباج و  ، یزادنا هار  بصن  ، یرادهگن ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004829000083 زاین :  هرامش 

یهاگتسیا ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یر سکیا  یاه  هاگتسد  یا  هرود  دیدزاب  ییاجباج و  ، یزادنا هار  بصن  ، یرادهگن ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یهاگتسیا ،  ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا   14 هقبط نهآ  هار  یزکرم  تارادا  نامتخاس  اقیرفآ - خ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519733111 یتسپ : 

55127820-021  ، 55122800-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127816-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSH420 لدم تیلپ  تاهاب  رریتسا  کیتنگم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000420 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم  مناخ  راکرس  نفلت 64112132  هرامش  اب  لاوس  تروص  رد 

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

64112142-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریر سکیا   سکیا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یایا   هرود   هرود دیدزاب   دیدزاب وو   ییاجباج   ییاجباج ،، یزادنا یزادنا هار   هار بصن   بصن ،، یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 102102

MSH420MSH420 لدم   لدم تیلپ   تیلپ تاهاب   تاهاب رریتسا   رریتسا کیتنگم   کیتنگم ناونع : : ناونع 103103
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

177MER دادعت  DNA Primer OD 5-8 SCALE 40 N MOLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2   Fam-5,6-3 bhQ1-scale10-20 n mole

ددع دادعت 1   HEX5-3BHQ1-Scale 10-20 n mole
1201003034000421 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  مازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم  مناخ  راکرس  نفلت 64112132  هرامش  اب  لاوس  تروص  رد 

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

64112142-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

177177MERMER دادعت   دادعت   DNA Primer OD 5-8 SCALE 40  N MOLEDNA Primer OD 5-8 SCALE 40  N MOLE ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R.Wol یتراجت مان  پوکسورفن  هاگتسدزنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000636 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   R.Wolf یتراجت مان  پوکسورفن  هاگتسد  زنل 8965.401  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تیش  هارمه  هب  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلادمیآ  تاصخشم  هیلکابروتکاف  شیپ  هئارا 

.ددرگ یم  ماجنا  زکرم  یکشزپ  تازیهجت  دحاوداتزا  سپ  هدنرب  هب  مالعا 

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

R.WolR.Wol یتراجت   یتراجت مان   مان پوکسورفن   پوکسورفن هاگتسدزنل   هاگتسدزنل ناونع : : ناونع 105105
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52420224 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/01هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fluke نویساربیلاک یاهروتاربیلاک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اراتسآ یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  هلابز  رگ  احما  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094824000018 زاین :  هرامش 

اراتسا یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هیتآ باتبآ  رتسگ  هر  هدننک  هضرع  عجرم  هیتآ  یتراجت  مان  یاراس 2  لدم  والکوتا  شور  هب  ینوفع  هلابز  ءاحما  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رگ  هشیپ  یاقآ  هرامش 09112810478  اب  زاین  تروص  رد 

4391985113 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835199-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44835199-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FlukeFluke نویساربیلاک   نویساربیلاک یاهروتاربیلاک   یاهروتاربیلاک ناونع : : ناونع 106106

هلابز هلابز رگرگ   احما   احما هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 107107
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52450522 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INFRARED CALIBRATOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

INFRARED CALIBRATORINFRARED CALIBRATOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 108108
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یفیک همان  یهاوگ  هئارا  اب  صلاخ  هرقن  تارتین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005190 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتیگ رتسگ  یمیش  بهاو  هدننک  هضرع  عجرم  درپسیو  یتراجت  مان   cc 50 یکیتسالپ یرطب  یهاگشیامزآ  هرقن  تارتین  لامرن  عجرم  هدام  الاک :  مان 

یرطب 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفیک - همان  یهاوگ  هئارا  اب  صلاخ  هرقن  تارتین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
for analiysis EMSURE,ACS,ISO,REAG,PH:EUR%

CATALOG NO.1015120250 250G
.ددرگ یم  فذح  ناگدنهد  داهنشبیپ  تسیل  زاو  دشاب  یم  یداهنشیپ  خرن  رابتعا  مدع  هلزنمب  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

09169118-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- یفیک یفیک همان   همان یهاوگ   یهاوگ هئارا   هئارا اباب   صلاخ   صلاخ هرقن   هرقن تارتین   تارتین ناونع : : ناونع 109109
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط   sofia رتتاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000618 زاین :  هرامش 

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

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   sofiasofia رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 209 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pftxuc39e3fba?user=73474&ntc=6135328
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135328?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 analog input \ output modul تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 model :NFAI 841

SUFFIX :SOO
NO: c3fj30186G

1101090260000861 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کاترف تعنصارف  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   AA143 لدم هلاناک  گولانآ 16  یدورو  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

ددرگیم لاطبا  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ.ددرگ  هعلاطم  امتح  دشابیم  تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

analog input \ output modul analog input \ output modul model :NFAI  841  model :NFAI  841  SUFFIX :SOO NO: c3fj30 186GSUFFIX :SOO NO: c3fj30 186G ناونع : : ناونع 11 11 1 1

وو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تیفیکاب / / تیفیکاب  / / دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب //CSRCSR مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم طیارش   طیارش گرب   گرب

1121 12
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روتکاف و شیپ  / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروص  رد  تیفیکاب /  / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  /CSR مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب 

1101094764000337 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   30x30 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 
نتراک 12 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   40x40 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 

نتراک 8 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 200   60x60 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 
نتراک 60 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
عجرم ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   PRO-TEST 2 لدم نویسازیلیرتسا  یوشتسش  حوطس  رب  هدنام  یقاب  نیئتورپ  صیخشت  تست  رگناشن  الاک :  مان 

ناهاپس یار  نشور  هدنزاس  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع 
هبعج 150 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یار نشور  هدنزاس  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم  10E5 راخب کیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 

ناهاپس
هبعج 70 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
بط نایلاچ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یذغاک 1  هتسب   11x11 cm زیاس یزلولس  سنج  کپ  تست  کید  یووب  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پرک 60*60 ذغاک  ددع - 8000 دادعت پرک 40*40 ذغاک  ددع - 12000 دادعت پرک 30*30 ذغاک  دادعت : /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددع 60 کید یووب  تست  ددع - کیژولویب 70 تست  ددع - 150 نیئتورپ تست  ددع - 12000 دادعت

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: 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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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  ملق   56 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000269 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ادرف ناهوژپ  ورشیپ  یهاگشیامزآ  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   BIOLABO هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 2500  هبعج  یمیشویب   HDL-C تیک الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیافرد  هدش  هتساوخدراوم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا یارب  یتسیاب  هدننک  نیمات  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  تسیل  ( یناریا  ) دات دروم  دنرب.امسالپ  رزیالیرتسا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدش  تبث   IMED.IR تیاس رد  یتساوخرد 

1101093856002579 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم امسالپ  یاراس  یتراجت  مان  سالپ  یاراس   w 500 امسالپ شور  هب  یناتسرامیب  رازبا  لیرتسا  تهج  امسالپ  رزیالیرتسا  هدننک  ینوفع  دض  هاگتسد  الاک :  مان 
هیتآ باتبآ  رتسگ  هر  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت.هناهام  تروص  هب  یواسم  طسق  هب 12  مسقنم  یقابلا  روتکافو  هاگتسد  لیوحت  زا  سپ  دقن  دصرد  20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ملق   ملق   5656 ناونع : : ناونع 113113

امسالپ امسالپ رزیالیرتسا   رزیالیرتسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1141 14
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس شاعترا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000409 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدیا سیسر  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   PRUFTECHNIK یتراجت مان   VIBXPERT لدم یهاگشیامزآ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس جنس شاعترا   شاعترا لباک   لباک ناونع : : ناونع 115115

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ فرظ   فرظ وو   هلول   هلول ناونع : : ناونع 1161 16
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لیوحت هنیزه  - ددع شرامش  دحاو  ناتسرامیب -  سانشراک  دات  ربتعم و  تلاصا  مارگولوه  اب  یناریا  یهاگشیامزآ  فرظ  هلول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعب  ناتسرامیب  ات 

1101090333000166 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   MT یتراجت مان  یددع  هتسب 50  زمرق  رد  لدم   mm 100 عافترا  mm 13 رطق ینلیپورپ  یلپ   Gel AND Clot Activater شیامزآ هلول  الاک :  مان 
برغ بط  دام  هدننک 
هتسب 10,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ بط  دام  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان  یددع  هتسب 50  زبس  رد  لدم   mm 65 عافترا  mm 13 رطق ینلیپورپ  یلپ   CBC k3 شیامزآ هلول  الاک :  مان 

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

برغ بط  دام  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 300  نتراک  راد  کقشاق  لدم  نلیپورپ  یلپ  عوفدم  یریگ  هنومن  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 5,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
بط دام  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان  یددع  هتسب 50  شفنب  رد  لدم   mm 100 عافترا  mm 13 رطق نلیپورپ  یلپ   PTT/PT شیامزآ هلول  الاک :  مان 

برغ
هتسب 8,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ بط  دام  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان  یددع  هتسب 50  درز  رد  لدم   mm 100 عافترا  mm 13 رطق نلیپورپ  یلپ   ESR شیامزآ هلول  الاک :  مان 

هتسب 5,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب ات  لیوحت  هنیزه  - ددع شرامش  دحاو  ناتسرامیب -  سانشراک  دات  ربتعم و  تلاصا  مارگولوه  اب  یناریا  یهاگشیامزآ  فرظ  هلول و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08733626334 ههام -  کی  تخادرپ  هدنشورف -  هدهعب 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB LIMAS 11 تسیز طیحم  هدنیالآ  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABB LIMAS 1 1ABB LIMAS 1 1 تسیز   تسیز طیحم   طیحم هدنیالآ   هدنیالآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1171 17
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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 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنسراشف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005738 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکلم زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   DONFUS یتراجت مان   060B0173 لدم یلاتیجید  جنس  راشف  فالتخا  الاک :  مان 
هاگتسد 91 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 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

جنسراشف جنسراشف ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 209 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h3jrbz6ldsfqf?user=73474&ntc=6135702
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135702?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب   : ** تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1101093823000400 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هداز نیسح  داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   HANON یتراجت مان   S403 لدم یهاگشیامزآ  کیتاموتا  ربارکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ کیتاموتا   کیتاموتا ربارکسا   ربارکسا ناونع : : ناونع 1191 19
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فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل  . دیریگب سامت  تاواسم  مناخ  راکرس  هرامش 66165557  اب  لاوئس  هنوگره  تروص  رد  ددع  دادعت 1  هب   fire test bench تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  تساوخرد  تاحیضوت  قبط 

1101003058000067 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناسای اند 602  لدم   cm 116 عافترا  150x96 cm حطس داعبا  یهاگشیامزآ  زیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاحیضوت قبط  افطل   . دیریگب سامت  تاواسم  مناخ  راکرس  هرامش 66165557  اب  لاوئس  هنوگره  تروص  رد  ددع  دادعت 1  هب   fire test bench :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  تساوخرد 

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66654781-021  ، 66164441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66022715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ زیم   زیم - -   fire  test benchfire test bench ناونع : : ناونع 120120

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیم یبرس 2 قرو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091991000069 زاین :  هرامش 

هردمرخ ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 220 لوط  cm 50 ضرع  mm 2 تماخض دصرد  صولخ 99/97  بوغرم  یبرس  قرو  الاک :  مان 

زربلا نامرد  وترپ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  نامرد  وترپ  نیورآ 
مرگولیک 320 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشادهب هکبش  رابنا  هب  اهبرس  لیوحت  دعب  یدقن  تخادرپ 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
تسیمازلا تاکرادت  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ 

4571687149 یتسپ :  دک  هردمرخ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یئاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35534006-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524006-024 :: 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  222222   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیم لیم 22 یبرس   یبرس قرو   قرو ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6133918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  یتسویپ  لیاف  تامازلا  تیاعر  .دشاب *  یم  زاین  دروم  یتسویپ  تسیل  قبط  یکشزپ * یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003143001106 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدیص سدنهم   09359354733 هارمه :  026*33265025 سامت : نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265025-026  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا تیاعر   تیاعر .دشاب *  *  .دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ * * یکشزپ یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 122122

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

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

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

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

6133920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ferd20*5/3 flow diverter یزغم تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Headway 27 رتتاک ورکیم 

ددع مادکره 1 
1201030292003187 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
 ferd20*5/3 flow diverter یزغم تنتسا  - 

Headway 27 رتتاک ورکیم 
ددع مادکره 1 

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

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   11 مادکره   مادکره   Headway Headway 2727  رتتاک رتتاک ورکیم   ورکیم   ferd20*5/3 ferd20*5/3 flow diverterflow diverter  یزغم یزغم تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 209 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3z8kclaqpc9we?user=73474&ntc=6133920
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133920?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6133981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یتشادهب  زکارم  تهج  یکشزپنادند  مزاول  ملق )  34  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000129 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   small زیاس سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ( تشادهب زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  روتکاف و  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  تبث.تسا  ریغتم  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نامرک   نامرک ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یتشادهب   یتشادهب زکارم   زکارم تهج   تهج یکشزپنادند   یکشزپنادند مزاول   مزاول ملق ) ) ملق   3434  ) ) دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6133984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرزت لحم  هدننک  ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000564 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  قرش  کاپ  نیون  ییایمیش  هدنزاس  عجرم   SANOCID یتراجت مان   cc 250 ینلیتا یلپ  یرطب  تسد  تسوپ و  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک 
یرطب 1,000 دادعت : 

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

تسیمازلا ینف  لوئسم  هداتو  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   / دشابیم ههام  تخادرپزاب 6  تدم  دشاب /   IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هرطق آ د 20000  ددع  نیماتیو 50000  یتلوم  هرطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095146000015 زاین :  هرامش 

تشر تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یواحلا یزاسوراد  یا  هشیش  فرظ  هرطق  نیماتیو  یتلوم  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمزراوخ ای  یواحلا  دنرب  احیجرت  هرطق آ د  نیماتیو و  یتلوم  هرطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4157679466 یتسپ :  دک  تشر ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  داماد  ریم  هچوک  شبن  یدعس  نابایخ  تشر  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124140-013  ، 33124897-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120914-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرزت قیرزت لحم   لحم هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 125125

ددع ددع   2 000020000 دد   آآ   هرطق   هرطق ددع   ددع   5000050000 نیماتیو   نیماتیو یتلوم   یتلوم هرطق   هرطق ناونع : : ناونع 126126

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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دنوامد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6133991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب ناپسا  نولب  تلم  دناب  ناپسا  سنج  هیال  هس  فرصم  رابکی  یسفنت  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095544000064 زاین :  هرامش 

دنوامد نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سنوم  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  راد  شک  لدم  دناب  ناپسا  نولب  تلم  دناب  ناپسا  سنج  هیال  هس  فرصم  رابکی  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

دنوامد یمیش  ایمیک  هدننک 
هبعج 30,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3971886131 یتسپ :  دک  دنوامد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدیمهف  دیهش  یتشهب خ  دیهش  راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76314441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23524845-021 :: 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

دناب دناب ناپسا   ناپسا نولب   نولب تلم   تلم دناب   دناب ناپسا   ناپسا سنج   سنج هیال   هیال هسهس   فرصم   فرصم رابکی   رابکی یسفنت   یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع 127127

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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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  { IRC2131823141750001  } دک ناریا  اب  دیجیر 9.8-8 یمس  پوکسرورتروی  زنل  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000238 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   EMS یتراجت مان   LITHOCLAST 2 لدم یمادنا  نورد  یژولورا  نکش  گنس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  لبق 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه 
دشاب راد  یتناراگ  سنج 

الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 70

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیجیر دیجیر یمس   یمس پوکسرورتروی   پوکسرورتروی زنل   زنل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 128128

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

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

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

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

6134003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد نوتسیپ  راد و  چیپ  رس  یس  یس  گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095544000063 زاین :  هرامش 

دنوامد نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 5 تیفرظ راد  چیپرس  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

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

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3971886131 یتسپ :  دک  دنوامد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدیمهف  دیهش  یتشهب خ  دیهش  راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76314441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23524845-021 :: 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

هناب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا - تفج  6000- مویدیم زیاس  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000059 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691944769 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  درادناتسا  نادیم  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34211969-087  ، 34211651-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34254954-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد نوتسیپ   نوتسیپ وو   راد   راد چیپ   چیپ رسرس   یسیس   یسیس     55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 129129

یناریا یناریا -- تفج تفج   60006000 -- مویدیم مویدیم زیاس   زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 130130

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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تفت یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  طیارش 

اب 09133580452 یگنهامه 
1101091755000074 زاین :  هرامش 

تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قافآ نامرد  یتآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان  یددع  نتراک 180   500x5 cm زیاس دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک ناتسرهش  قرش  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 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

6134019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش تشادهب  زکرم  یکشزپناند  دحاو  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  یکشزپنادند 29  یفرصم  تاموزلم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.جرک

1101091481000101 زاین :  هرامش 
جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط دیهمت  هدننک  هضرع  عجرم   g 38 ییاوقم هبعج  یدنب  فک  دربراک  نیلانوز  یکشزپنادند  نامس  الاک :  مان 
هبعج 7 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم و  ههام  تروص 2  هب  تخادرپ  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: 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

دیاسکا دیاسکا کنیز   کنیز تسالپوکل   تسالپوکل مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 131131

.جرک .جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یکشزپناند   یکشزپناند دحاو   دحاو تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق یکشزپنادند  2929   یکشزپنادند یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 132132
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هبل 3000 ود  رتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000429 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیواس بط  نایار  شیامه  زیهجت و  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   PLATE یتراجت مان  یحارج  دربراک  لدم 968004  رتوک  تیلپ  دپ  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

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

یم هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  بردات  لاسرا  هنیزه.دشاب  IMED رد نینچمهو  ،IRC دک ، یگدنیامن یاراد  تکرش.ههام  5 تخادرپ.هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یمازلاروتکاف شیپ  یراذگراب.یمازلا  هنومن  لاسرا.دشدهاوخ  عوجرم  ندوبن  دات  تروصرد.دشاب 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3152001-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 30003000 هبل   هبل ودود   رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 209 ھحفص 105 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3ja76szc3jq32?user=73474&ntc=6134041
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134041?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق هب  یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت   * دشاب یم  هباشم  دکناریا  .یتسویپ  تسیل  قبط  یفارگویژنآ  کپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا 

1101000217000294 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  ینولیان  هتسب   4300E دک یفارگویژنآ  کپ  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

هناماس رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  یتمارک -   09148216992 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب 

* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

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

33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق هبهب   یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف ندومنن   ندومنن لیمکت   لیمکت تروص   تروص ردرد   هجوت   هجوت  * * دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .یتسویپ   .یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یفارگویژنآ   یفارگویژنآ کپکپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخن   دهاوخن یگدیسر   یگدیسر تکرش   تکرش یمالعا   یمالعا
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   - دشابیم یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  ددع - 40 کینوسارتلوا ) نوزیپ   ) یکشزپنادند ریگ  مرج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101093022000018 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   WOODPECKER یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   DBA لدم  N2 متسیس اب  ملق و  رس  جنپ  اب  هارمه  نوزیپ  یکشزپنادند  یریگ  مرج  هاگتسد  الاک :  مان 
بط رتسگ  لاصو  هدننک 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - دشابیم دشابیم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب تساوخرد   تساوخرد ددع - - ددع 4040 کینوسارتلوا ) ) کینوسارتلوا نوزیپ   نوزیپ  ) ) یکشزپنادند یکشزپنادند ریگ   ریگ مرج   مرج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

135135

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

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

زا 209 ھحفص 107 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/49edzaejd7k4s?user=73474&ntc=6134045
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134045?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتسب شخب  رامیب  رس  یالاب  یبط  یاهزاگ  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000305 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راسرف تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  گنوسماس  یتراجت  مان   SME-AJ13-060501-1 لدم یرتسب  شخب  رامیب  رس  یالاب  یبط  یاهزاگ  لوسنک  الاک :  مان 

تراجت
ددع 1 دادعت : 

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

09166145774  : لاقبرهاط سدنهم  09163443180 و  هداز :  میکح  سدنهم  مناخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** دشابیم الاک  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 15  ** دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  **

ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: 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

یرتسب یرتسب شخب   شخب رامیب   رامیب رسرس   یالاب   یالاب یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 136136
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنتخ یحارج  رازبا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000414 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
یبآ نارکیب  هدننک  هضرع  عجرم  دملا  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 39010006  هنتخ  یحارج  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  هنتخ  تس  رظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هاگشناد 5 لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاگیرا مخز  یوشتسش  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000842 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ذغاک  نولیان و  هتسب   ISW لدم یکشزپ  مخز  یوشتسش  تس  الاک :  مان 
تس 3,600 دادعت : 

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

یناخیراس ناتسرامیب 09178540040  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنتخ هنتخ یحارج   یحارج رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 137137

روتاگیرا روتاگیرا مخز   مخز یوشتسش   یوشتسش تستس   ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیرتنس زود  رادرولف  دیارولف  شینراو  ددع  16000 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناود یتشگنا  کاوسم  ددع  8853 دیرخ

1101094797000011 زاین :  هرامش 
رهشهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

FLUORO DOSE یتراجت مان  بط  کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1200  یکشزپنادند  دیارولف  میدس  شینراو  الاک :  مان 
نتراک 16,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نایناریا تمالس  نوگ  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARIKAN PLASTIK هدنزاس عجرم  یددع  یمویکو 1  هتسب  لدم 078  ینوکیلیس  سنج  یتشگنا  کاوسم  الاک :  مان 

ددع 8,853 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپو  تکرش  کرادم  یمامت  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4851638463 یتسپ :  دک  داژن ،  یمشاه  دیهش  راولب  رهشهب  ناردنزام  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522502-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34535553-011 :: 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

ناود ناود یتشگنا   یتشگنا کاوسم   کاوسم ددع   ددع 88538853 دیرخ دیرخ سکیرتنس   سکیرتنس زود   زود رادرولف   رادرولف دیارولف   دیارولف شینراو   شینراو ددع   ددع 1600016000 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 139139

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ناتسا لخاد  دیلوت  افرص   - mm 1.6*605 یژولوروا )  ) یمادنا نورد  نکش  گنس  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000441 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایردآ هدنزاس  عجرم  بط  نیشام  نایردآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یمادنا  نورد  نکش  گنس  هاگتسد  دربراک   EL-058 بورپ الاک :  مان 

بط نیشام 
ددع 200 دادعت : 

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

 - ناتسا لخاد  دیلوت  افرص   - mm 1.6*605 یژولوروا )  ) یمادنا نورد  نکش  گنس  بورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: 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

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

6134122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  نکدروخ 2000  نگل  هاگتسد  فرصم  رابکی  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001189 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   TUR-SET یتراجت مان  یتس  نتراک 60   m 2 زیاس یکشزپ  فرصم  رابکی  وشتسش  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 2,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  نکدروخ 2000  نگل  هاگتسد  فرصم  رابکی  هلول 

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

 - - ناتسا ناتسا لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت افرص   افرص  - - mm mm 1 .6*6051.6*605 یژولوروا ) ) یژولوروا  ) ) یمادنا یمادنا نورد   نورد نکش   نکش گنس   گنس بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 140140

تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط ددع   ددع   2 0002000 نکدروخ   نکدروخ نگل   نگل هاگتسد   هاگتسد فرصم   فرصم رابکی   رابکی هلول   هلول ناونع : : ناونع 141141

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

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

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

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

6134134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اپوس  کرام  یناریا  یکشزپ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001074 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  اپوس  کرام  یناریا  یکشزپ  یفرصم  مزاول  - 

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

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

زا دعب  ههام  تخادرپ 3  ینف 09177001093  سانشراک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یکشزپ  تازیهجت  هناماس  رد  هدننک  نیمات  روتکاف  لاسرا 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اپوس   اپوس کرام   کرام یناریا   یناریا یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 142142

زیاس  2424 زیاس هار   هار ودود   یلوف   یلوف دنوس   دنوس یژولوروا -  -  یژولوروا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 143143
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گرب روتکاف و  شیپ  / تیفیک دأت  مدع  تروصرد  تدوع  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / یژولوروا مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش 

1101094764000334 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 24  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 12  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 6  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  یکشزپ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

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

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

اتلد روانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینلیتا  یلپ  هتسب   ml 2000 تیفرظ راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنوس ، ددع لداعم 20 10 نوتالن دنوس  ددع ، 1500 لداعم 8 نوتالن دنوس  ددع ، 5000 راردا هسیک  دادعت : /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوس ددع ، 2400 لداعم 16 یلوف دنوس  ، ددع 20 لداعم 12 یلوف دنوس  ، ددع لداعم 20 8 یلوف دنوس  ، ددع 10 لداعم 6 یلوف دنوس  ددع ، 2000 لداعم 14 نوتالن

( .ددع 20 لداعم 24 یلوف

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: 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
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ / تیفیک دأت  مدع  تروص  رد  تدوع  / تیفیکاب / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب   / دازون دنبتسد  رامیب و  زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  واضما  ورهم  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000332 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

یناقمم یماوق  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 12000  نتراک  یکیتسالپ  فرصمرابکی  دازون  دنبتسد  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناتسلگ ششوپ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ونیت  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 5  هتسب   60x90 cm زیاس یناتسرامیب  فرصم  رابکی  هتفابن  جوسنم  زادناریز  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یتروص ) رتخد دازون  دنبتسد  ددع –  12000( یبآ ) رسپ دازون  دنبتسد  ددع –  15000 تیشورد دادعت : /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددع 12000

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: 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

شیپ شیپ // تیفیک تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تدوع   تدوع // تیفیکاب تیفیکاب // دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب  / / دازون دازون دنبتسد   دنبتسد وو   رامیب   رامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب واضما   واضما ورهم   ورهم طیارش   طیارش گرب   گرب وو   روتکاف   روتکاف

144144
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هنتخ  گنیر  ددع   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000800 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1200  نتراک   mm 13 هناهد رطق  یکیتسالپ  فرصمرابکی  هنتخ  هریگ  الاک :  مان 

حارج یماوق 
نتراک 30 دادعت : 

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

دوش همیمض  امتح  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  تنواعم  اب  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنتخ هنتخ گنیر   گنیر ددع   ددع   3030 ناونع : : ناونع 145145
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل  ( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 6  اب  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000061 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یناریا  امتح " مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دشاب دمیآ  هناماس  رد  امتح " هدننک  عیزوت 

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: 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

بلق بلق راون   راون تنیرپ   تنیرپ   BAOBAO کیژولانآ   کیژولانآ گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 146146
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج مالعتسا  ییاشگزاب  زا  لبق  الاک  هنومن  لاسرا.دامن  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یراذگ  تمیق  تهج  / تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تمالس  هرادا  ناسانشراک  دات 

1101003471000654 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تشادهب نایوپ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MPB یتراجت مان   MPB 3800 لدم یکشزپ  هدرپ  هس  ناواراپ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناجنز نامرد  تشادهب و  هشیدنا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   190x70 cm داعبا مرچ  زلف و  سنج  هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه  .دشاب  یم  یلام  دانسا  شدرگ  زا  سپ  زور   40  ، تمالس هرادا  ناسانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف 

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37108746-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ هدرپ   هدرپ هسهس   ناواراپ   ناواراپ ناونع : : ناونع 147147

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

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

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

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

6134170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیه لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003184 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیه لاتوت  لماک  تس  - 

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

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیه پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 148148

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

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

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

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

6134177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  لخاد  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003185 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  لخاد  زنل  - 

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

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد زنل   زنل ناونع : : ناونع 149149
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  - نیلوگ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000225 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ACCUTEC هدنزاس عجرم  سیتاب  یتراجت  مان   g 2 رادقم یددع  کپ 1  یو  هتسب  نیلوگ  لدم   0/28x13/4x57/4 mm زیاس موتامرد  یحارج  غیت  الاک :  مان 

سیتاب تعنص  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/24 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

نیلوگ نیلوگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 150150
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 7 - الاب تیفیک  اب   - لماک لیتسا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000227 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ زیهجت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکینرآ  زیهجت  اترآ  هدنزاس  عجرم   ATA300202 لدم لیتسا  سنج  یرارطضا  شود  یوش و  مشچ  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/25 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

رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتسا لیتسا سنج   سنج یرارطضا   یرارطضا شود   شود وو   یوش   یوش مشچ   مشچ تستس   ناونع : : ناونع 151151

یشوهیب یشوهیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی فافش   فافش کسام   کسام ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب بوخ  الاک  تیفکوشتسش  لباق  الابءاضقنا و  خیرات  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 2 تروصب باسح  هیوست 

1101092486000249 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FOREMOUNT یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 0  یشوهیب  فرصم  رابکی  فافش  کسام  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FOREMOUNT یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 1  یشوهیب  فرصم  رابکی  فافش  کسام  الاک :  مان 

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

انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FOREMOUNT یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 2  یشوهیب  فرصم  رابکی  فافش  کسام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FOREMOUNT یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 5  یشوهیب  فرصم  رابکی  فافش  کسام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا 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

6134206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهس دنرب  طقف   2cc گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000121 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسین زاین  دروم  رگید  یاهدنرب  دوش  هداد  تمیق  اهس  دنرب  طقف  رابنا  رد  الاک  لیوحت  ههام و  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا 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

6134207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهس دنرب  طقف   5cc گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000122 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشن هداد  تمیق  رگید  یاهدنرب  تسا  زاین  دروم  اهس  دنرب  طقف  زکرم  رد  الاک  لیوحت  ههام و  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهس اهس دنرب   دنرب طقف   طقف   22 cccc گنرس گنرس ناونع : : ناونع 153153

اهس اهس دنرب   دنرب طقف   طقف   55 cccc گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 154154
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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 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب دسج  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000534 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  بط  دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  ینوفلس 1  هتسب   220x80 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  لاسگرزب  دسج  رواک  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک 
ددع 200 دادعت : 

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

هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

ناتسا نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا 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

6134225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهس گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000123 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشن یراذگ  تمیق  تسین  زاین  دروم  رگید  یاهدنرب  دوش  هداد  تمیق  اهس  دنرب  طقف  رابنا  رد  الاک  لیوحتو  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب دسج   دسج رواک   رواک ناونع : : ناونع 155155

اهس اهس   1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 156156

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000173 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شوروک سراپ  نافاب  همرت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 5  هتسب   1/5x2/5 m زیاس هداس  حرط  لاگرت  سنج  هارجک  هفحلم  الاک :  مان 

هتسب 600 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش  - تسا زاین  دروم  هداس  هفحلم  ددع  دادعت 600  ههام -  دهشم 6  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیب -  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبیغ سامت 09359485008 

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یرتم 100 چنیا 7.5 یچگ 6 لتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001288 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسکداپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   15x750 cm زیاس یدپوترا  یچگ  لتآ  الاک :  مان 

لور 100 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هب  مالعا  زا  سپ  زور  فرظ 3 هنومن  لاسرامازلاالاک  تلاصا  بسچرب  uidوirc دک یاراد   - هباشم دک  ناریا  - ددع رتم 100 چنیا 7.5 یچگ 6 لتآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 3 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   - روتکاف شیپ  یراذگ  رابو  ircدنرب و تبث  مازلا   - ناتسرامیب هی  داتو  هدننک 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 157157

ددع ددع 100100 یرتم   یرتم 7.57.5 چنیا   چنیا 66 یچگ   یچگ لتا   لتا ناونع : : ناونع 158158
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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 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسه هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000239 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   ST202 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  تینوی  غلبم  تسه  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  هتشاد  ار  دم  یآ  تیاس  رد  تینوی  هاگتسد  عیزوت  زوجم  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  تمسق  تسه  ماجنا  لباق  ینف  لوئسم  دات 

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

33466160-024  ، 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

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  مالقا  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000152 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 159159

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع مالقا   مالقا داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 160160

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 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

6134402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب جاوم  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاتیجید روسرپمک  ود  اب  یلولس 

1101090020000172 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  بط  نونف  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   HSD لدم  20x90x200 cm زیاس یناتسرامیب  جاوم  کشت  الاک :  مان 
کاترف بط  نونف 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک  ---- سانشراک دات  زا  دعب  دیرخ  ---- هطوبرم کشت  هارمه  هب  لاتیجید  روسرپمک  ود  اب  یلولس  یناتسرامیب  جاوم  کشت  هباشم --- دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09120172134 سانشراک  سامت  هرامش  --- لیوحت زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  -- هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لمح 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید روسرپمک   روسرپمک ودود   اباب   یلولس   یلولس یناتسرامیب   یناتسرامیب جاوم   جاوم کشت   کشت ناونع : : ناونع 16 116 1

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد     COOK MEDICALCOOK MEDICAL یکشزپ   یکشزپ ینایرش   ینایرش تیش   تیش ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فلتخم یاهزیاس  رد   COOK MEDICAL یکشزپ ینایرش  تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000496 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   Frx13 cm 10 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

RCFW
ددع 6 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   frx13 cm 12 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

RCFW
ددع 5 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   Frx55 cm 5 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

KCFW
ددع 41 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   frx90 cm 6 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

KCFW
ددع 5 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   Frx70 cm 7 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

KCFW
ددع 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   Frx70 cm 8 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

KCFW
ددع 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   frx30 cm 10 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

RCFW
ددع 12 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   Frx30 cm 12 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

RCFW
ددع 4 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   Frx80 cm 12 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

RCFW
ددع 29 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لدم یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   Frx30 cm 14 زیاس یکشزپ  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

RCFW
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموتسکارت تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000417 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
تازیهجت یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOK یتراجت مان   BLUE RHINO لدم داح  نارامیب  یسفنت  متسیس  تبقارم   PDT یموتسکارت تس  الاک :  مان 

هراتسا یکینورتکلا 
تس 3 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  یموتسکارت  تس  رظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هاگشناد 5 لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

یموتسکارت یموتسکارت تستس   ناونع : : ناونع 163163

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

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

زا 209 ھحفص 129 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6u9fjn9t9k75v?user=73474&ntc=6134420
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134420?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gjphymnwng3ed?user=73474&ntc=6134438
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134438?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  درادن /  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یزغم /  چپ  هارود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003185 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ویال  شمارود  یتراجت  مان   Lyomesh Neuro VR لدم  5x5 cm زیاس تارقف  نوتس  باصعا و  زغم و  ینژالک  ینتشاک  ارود  شم  الاک :  مان 

نیسراپ بط  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   AUDIO TECHNOLOGIES
ددع 10 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  درادن /  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یزغم /  چپ  هارود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنتخ یحارجرازبا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000415 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتس  یکیتسالپ 1  هسیک   PARTS 15 لدم هنتخ  یحارج  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  هنتخ  تس  رظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هاگشناد 5 لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

یزغم یزغم چپچپ   هارود   هارود ناونع : : ناونع 164164

هنتخ هنتخ یحارجرازبا   یحارجرازبا تستس   ناونع : : ناونع 165165

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

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

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

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

6134474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و  یوریا  .نوتالن  دنوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000430 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1,300 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 140 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1,300 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   Nomoline108210 لدم یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  گنیدیف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 650 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3152001-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوریا یوریا .نوتالن   .نوتالن دنوس   دنوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت 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

6134510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش زیوم  هد  دیهش  زکرم  نسکاو -  هناخدرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000163 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ رثکادح  - هدنشورف اب..و  هتعاس  تست 48 ، یزادنا هار  ، هیلخت ، لمح ، یریگراب زا  معا  روما  هیلک  - رایرهش ناتسرهش  رد  عقاو  نسکاو  هناخدرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئداهرتکد  09122506314 دشابیم ، یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ ، قباطم  روما  هیلک  ، یرادا زور  30

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: 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

نسکاو نسکاو هناخدرس   هناخدرس ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورومه تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000416 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
باتفآ یتراجت  مان  دیاسکا  نلیتا  زاگ  اب  هدش  لیرتسا  ینلیتا  یلپ  ملیف  هتسب   P809 لدم فرصم  رابکی  لیرتسا  دورومه  یحارج  یمومع  تاموزلم  تس  الاک :  مان 

ایسآ باتفآ  نارای  کشزپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایسآ  باتفآ  نارای  کشزپ  هدنزاس  عجرم  ایسآ 
تس 3 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  دورومه  تس  رظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هاگشناد 5 لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

دورومه دورومه تستس   ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هلبارس یلع  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دات  دروم  ناکپات  دنرب  رتموزنل  نینچمه  تیلسا و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092937000037 زاین :  هرامش 

لوادرچ هلبارس  یلع  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک  ناکپات  یتراجت  مان   SL-D7 لدم سکع  اب  هارمه  یکشزپ  مشچ  پمل  تیلسا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نپاژ هدنزاس  روشک  ناکپات  یتراجت  مان   LM-8 لدم یکشزپ  مشچ  رتموزنل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سامت و هرامش 09186377866  اب  دنرب  نیا  ندوب  دوجوم  تروص  رد  دشابیم  دات  دروم  ناکپات  دنرب  رتموزنل  نینچمه  تیلسا و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  سامت  هرامش  شرافس  یگنهامه  تهج  نینچمه 

6951653691 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  ناتسرامیب  هلبارس  لوادرچ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34226039-084  ، 4224667-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4224667-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتموزنل رتموزنل نینچمه   نینچمه وو   تیلسا   تیلسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 169169
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا یحارجرازبا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000418 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتس  یکیتسالپ 1  هسیک   PARTS 41 لدم لافطا  ینره  یحارج  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  .تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  لافطا  یحارج  تس  رظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هس  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

لیبدرا ناتسرهش  تشادهب  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 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصّخشم  تسیل و  قبط  یکشزپنادند  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003855000071 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیتند زارف  نتراک   D-1697.4 یلاتیجید یلوسپک  روتاماگلامآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد تاصخشم  طیارش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615716155 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ییاتسور  بالضافو  بآ  یوربور  ظفاح  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33714902-45  ، 33714902-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33713117-045 :: 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

لافطا لافطا یحارجرازبا   یحارجرازبا تستس   ناونع : : ناونع 170170

یلوسپک یلوسپک روتاماگلامآ   روتاماگلامآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 171171
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند  RVG هاگتسد یناهد  لخاد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000310 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هوژپ نامرد  نیرآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   RAYENCE هدنزاس عجرم   Ezsensor HD لدم یکشزپنادند   RVG هاگتسد یناهد  لخاد  روسنس  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166145774  : لاقبرهاط سدنهم  یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** دشابیم الاک  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 1  ** دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  **

ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند   RVGRVG هاگتسد   هاگتسد یناهد   یناهد لخاد   لخاد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 172172

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

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

زا 209 ھحفص 136 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2rz8l7v6wcwux?user=73474&ntc=6134618
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134618?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  ییوراد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095153000048 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  ییوراد  مالقا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف  شیپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -2

.دیریگب سامت  یردیح  یاقآ  هرامشاب 09366120752 لاوس  هنوگره  تروصرد  -3

1419963114 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  هدکشناد  بیرق  دمحم  رتکد  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117025-021  ، 66438142-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66438142-021 :: 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

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط ییوراد   ییوراد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 173173
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادن دوجو  دقن  دیرخ  ناکما  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نشکاس /  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003191 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   SDC17 دک  fr 14 زیاس یکشزپ  نشکاس  رتتاک  الاک :  مان 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت 
ددع 12,000 دادعت : 

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

درادن دوجو  دقن  دیرخ  ناکما  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نشکاس /  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادن درادن دوجو   دوجو دقن   دقن دیرخ   دیرخ ناکما   ناکما هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم نشکاس /  /  نشکاس دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 174174
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  درادن /  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما   / هام طقفو 4  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نوتالن /  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101094897003189 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

فرصم رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
نامرد دمرس 

ددع 13,500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  درادن /  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما   / هام طقفو 4  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  نوتالن /  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه درادن /  /  درادن دوجو   دوجو دقن   دقن تخادرپ   تخادرپ ناکما   ناکما  / / هام هام   44 طقفو   طقفو طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم نوتالن /  /  نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 175175

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

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

زا 209 ھحفص 139 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/whg54fanbc75d?user=73474&ntc=6134638
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134638?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEFLON یتراجت مان  یددع  نتراک 500   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000890 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEFLON یتراجت مان  یددع  نتراک 500   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک تروص  رد  افطل  ناتسرامیب  هامکی  تخادرپ  دهعت  اب  بسانم  تمیقو  تیفیکو  هباشم  دک  ناریا  اب  یتروص  دنرب   20G زیاس قیرزت  تکویژنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دیئامن  تکرش  طیارش  لوبق  تروص  ردو  دوش  یمن  ماجنا  الاک  تباب  یتخادرپ  تروصنیا  ریغ  ردو  هدومن  تکرش  دنرب 

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افش افش فوئر   فوئر یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   EXEFLONEXEFLON  یتراجت یتراجت مان   مان یددع   یددع   500500 نتراک   نتراک   2020 GG زیاس   زیاس قیرزت   قیرزت تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 176176
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نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تهج  ددع  33 دادعت هب   CHEERMAN یتراجت مان   DT8018 لدم یکشزپ  یرزیل  رتمومرت  جنس و  بتدیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسدرب نامرد  تشادهب و 

1101091819000064 زاین :  هرامش 
نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHEERMAN یتراجت مان   DT8018 لدم یکشزپ  یرزیل  رتمومرت  جنس و  بت  الاک :  مان 
ددع 33 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرد تشادهب و  هکبش  تهج  ددع  33 دادعت هب   CHEERMAN یتراجت مان   DT8018 لدم یکشزپ  یرزیل  رتمومرت  جنس و  بتدیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نکسدرب

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تهج   تهج ددع   ددع 3333 دادعت دادعت هبهب     CHEERMANCHEERMAN  یتراجت یتراجت مان   مان   DT8018DT8018 لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ یرزیل   یرزیل رتمومرت   رتمومرت وو   جنس   جنس بتدیرخ   بتدیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
نکسدرب نکسدرب نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب

177177
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C .ARM سنمیز هاگتسد  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000420 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   Cios Alpha لدم یحارج  عون  مرآ  یس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  . 103975 دک SG CABL تاصخشم اب   C ARM هاگتسد لباکرظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هس  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  هدنشورفاب 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه 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 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

6134668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرود رد  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000860 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
جنرت یجاسن  هدنزاس  عجرم  ینوفلس  هتسب   g 1100 نزو  200x250 cm داعبا رپوس  هرفن  کی  راد  حرط  هفحلم  الاک :  مان 

ددع 240 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد مرگ  نزو 240 هب  رتسا  یلپ  لاگرت  سنج  ددع  تسیبودص  مادکره  زا  یهبلگو  یا  هتسپزبس  گنر  ود  رد  مرآراد  هفحلمدشابیم  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپ 5 هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  رد 150  داعبا 260

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

C .ARMC .ARM سنمیز سنمیز هاگتسد   هاگتسد لباک   لباک ناونع : : ناونع 178178

گنرود گنرود ردرد   هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 179179
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرزت پمپ  صوصخم  فرصم  رابکی  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000244 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  قیرزت  پمپ  صوصخم  فرصم  رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 500 دادعت : 

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

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: 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

قیرزت قیرزت پمپ   پمپ صوصخم   صوصخم فرصم   فرصم رابکی   رابکی تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 180180
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا چیپ  کت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000419 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
بط موصعم  لآ  یحارج  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  موصعم  لآ  یتراجت  مان  لدم 38  یمومع  یدپوترا  چیپ  کت  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  .تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  چیپ  کت  یحارج  تس  رظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هس  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید یاه  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000349 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  زیلاید  هاگتسد  دربراک   PS-13 نافلوس یلپ  یفاص  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا چیپ   چیپ کتکت   تستس   ناونع : : ناونع 181181

زیلاید زیلاید یاه   یاه یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 182182

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

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

زا 209 ھحفص 144 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/garcygcldftg4?user=73474&ntc=6134684
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134684?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6v2t4t6enj462?user=73474&ntc=6134688
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134688?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6134696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ABS یفک اب  راد  دمک  لافطا  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم کشت  هارمه  هب 

1101090020000173 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایدپ  یتراجت  مان   boo20 لدم هداس  لافطا  تخت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب رابنا  برد  ات  لمح  هیارک   ---- سانشراک دات  زا  دعب  دیرخ  ---- هطوبرم کشت  هارمه  هب   ABS یفک اب  راد  دمک  لافطا  تخت  هباشم --- دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخلد سانشراک 09120172134  هرامش   -- لیوحت زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  -- هدنشورف هدهع 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم کشت   کشت هارمه   هارمه هبهب     ABSABS یفک   یفک اباب   راد   راد دمک   دمک لافطا   لافطا تخت   تخت ناونع : : ناونع 183183
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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 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

6134697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  هتسب  دادعت 7500 ینولیان  فرصم  رابکی  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091936000691 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

میس هزیکاپ  ییوشفرظ  میس  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 100   20x25 cm زیاس ینولیان  سنج  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 7,500 دادعت : 

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

تسا 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

ینولیان ینولیان فرصم   فرصم رابکی   رابکی شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس طقف  / درادن دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام  راهچ  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  مولوکپسا /  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مویدم

1101094897003190 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تراجت زوریف  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   CILITA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   L-040T لدم نمربیل  مولکپسا  الاک :  مان 
ددع 4,000 دادعت : 

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

مویدم زیاس  طقف  / درادن دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام  راهچ  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  مولوکپسا /   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: 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

6134707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولوکپسا مولوکپسا ناونع : : ناونع 185185

یزلف یزلف رکاو   رکاو لاسدرخ - - لاسدرخ وشات   وشات رکاو   رکاو لغب - - لغب ریز   ریز یزلف   یزلف اصع   اصع -- یچم یچم یزلف   یزلف اصع   اصع  - - وشات وشات یبط   یبط یلدنص   یلدنص تلاوت   تلاوت ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیل قبط  نالولعم  یشخبناوت  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000138 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
یدمحا دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   HAMGAM GROUP هدنزاس عجرم   AM/L لدم وشات  یبط  یلدنص  تلاوت  الاک :  مان 

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

یدمحا دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   HAMGAM GROUP هدنزاس عجرم   933L لدم یچم  یزلف  اصع  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یدمحا دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   HAMGAM GROUP هدنزاس عجرم   925L لدم لغب  ریز  یزلف  اصع  الاک :  مان 

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

یدمحا دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   HAMGAM GROUP هدنزاس عجرم   AM/912L لدم لاسدرخ  وشات  رکاو  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یدمحا دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   HAMGAM GROUP هدنزاس عجرم   913L لدم یزلف  رکاو  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یشخبناوت  نواعم  یشخبناوت و  سانشراک  طسوت  دات  دک و  ناریا  قبط  الاک  لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هلاس  کی  تنامض  هیارا 

ولداهرف 09122725690 یاقآ  یگنهامه  ییامنهار و  تهج  سامت  هرامش 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: 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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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  تالآ  ازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000305 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هواک شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   ADEOR یتراجت مان  یتس  هتسب 1   DB لدم باصعا  زغم و  یحارج  هاگتسد  دنومیاد  لیرد  هتم  تس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هناماس  رد  یتسویپ  کرادم  قبط  روتکاف  شیپ  هیارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 09171754975 یمرک سدنهم  یاقآ  : ینف سانشراک 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  برد  هیلخت  یعوجرم و  لاسرا و  هنیزه  یمامت 

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

33450690-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باصعا باصعا وو   زغم   زغم یحارج   یحارج هاگتسد   هاگتسد دنومیاد   دنومیاد لیرد   لیرد هتم   هتم تستس   ناونع : : ناونع 187187
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت 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

6134778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 22 دادعت ABS رامیباذغزیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000297 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
بط اهاط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیون  بط  اهاط  هدنزاس  عجرم   F1001 لدم  805x445 mm زیاس  ABS سنج یناتسرامیب  اذغ  زیم  الاک :  مان 

دیون
ددع 22 دادعت : 

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

هدهعرب لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو تکرش.الاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک.هباشمدکناریا.ددع 22 دادعت ABS رامیباذغزیم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدننک نیمات.دشابامتحالاک  تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.دوشدولپآروتکاف شیپ.ههام  3 هیوست.هدنشورف

نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: 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

ABSABS رامیباذغزیم رامیباذغزیم ناونع : : ناونع 188188
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یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تصش  هیوست  هباشم -  دکناریا  تفن -  هدکشناد  تساوخرد  ینپاژ -  یگنرس  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000040 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Argus یتراجت مان  یکشزپ  گنرس  پمپ  هاگتسد  هتسد 600738  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یگنرس  پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . مان قلط  یاراد  بوغرم  عون  بآ  دض  یعمشم  دسج  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101005860000181 زاین :  هرامش 
نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دومحم هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   g 90 ژامارگ گرزب  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  هنیس  یور  مان  قلط  اب  هارمه  دسج  رواک  الاک :  مان 
یئاضر

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب و رابنا  لیوحت  لحم  .دشابیم  یلاسرا  هنومن  دات  زا  سپ  دیرخ  .دوب  دهاوخ  تیفیک  دات  زا  سپ  هیوست  .دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ گنرس   گنرس پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 189189

بوغرم بوغرم عون   عون بآبآ   دضدض   یعمشم   یعمشم دسج   دسج رواک   رواک ناونع : : ناونع 190190
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نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  هلاناک  هدزاود  زربلا 2000  دنرب   ecg هاگتسد دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091819000065 زاین :  هرامش 

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد 3 دادعت : 

 1401/10/24 زاین :  خیرات 
نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  راد -  مرآ  هارجک  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000255 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
QY|1.6 ( | یفنک هچراپ   ) سابرک هچراپ  الاک :  مان 

رتم 14,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک هدزاود   هدزاود   2 0002000 زربلا   زربلا دنرب   دنرب   ecgecg  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 191191

راد راد مرآ   مرآ هارجک   هارجک هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 192192

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

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

زا 209 ھحفص 152 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5jeduygjfamhf?user=73474&ntc=6134847
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134847?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r2nf7kxhymluv?user=73474&ntc=6134859
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134859?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ سنالوبمآ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092969000064 زاین :  هرامش 

ءادهش ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5167846171 یتسپ :  دک  ءادهش ،  ناتسرامیب  رهشلگ  یلگ  لئا  هداج  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33893336-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33893171-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب 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

6134911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل کی  زبس 10 % نیداتب  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000256 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وژان ناریا  هدنزاس  عجرم  دصرد  10 وژان - نیادویآ نودیوپ  یتراجت  مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  یرطب  دصرد  زد 10 یعضوم  لولحم  نیادویآ  نودیووپ  الاک :  مان 

یرطب 360 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم دشابیم /  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هیزه  هزور /  هیوست 90  تسا /  هباشم  دک  ناریا  یرتیل )  کی  دصرد  زبس 10  نیداتب  لولحم   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / یزار ناتسرامیب  رابنا  لیوحت 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33860307-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصوصخ یصوصخ سنالوبمآ   سنالوبمآ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 193193

یرتیل یرتیل کیکی   % % 1010 زبس   زبس نیداتب   نیداتب لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 194194
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  نادند  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000909 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیمح 09177913032 ریما  سدنهم  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ نادند   نادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 195195

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

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

6134927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  نادند  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000082 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیمح 09177913032 ریما  سدنهم  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54336088-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک 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 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یلامک  ناتسرامیب  یفرصم  لانیاپسا  نزوس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000176 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ نادند   نادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 196196

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم یلامک   یلامک ناتسرامیب   ناتسرامیب یفرصم   یفرصم لانیاپسا   لانیاپسا نزوس   نزوس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 197197

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پالوکسا کرام  یحارجرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000268 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  زاجیا  نمیا  هدنزاس  عجرم  زاجیا  نمیا  یتراجت  مان  دک 22-5280  ینولیان  هتسب   cm 23/5 زیاس یحارج   Pool یمکش نشکاسرس  الاک :  مان 

زاجیا نمیا  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  هدش  تساوخرد  دادعتو  عون  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییالط گالومه  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000843 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   M D D MEDICAL DEVICE DEVELOPMENT GMBH هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 20   EVC070P لدم یکشزپ  یرمیلپ  سپیلک  الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک   EVEREST یتراجت مان  نایناریا  تمالس  نیسرآ  هدننک 

هبعج 210 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس دشابیم 09178540040  ددع  ساسا  رب  دادعت  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پالوکسا پالوکسا کرام   کرام یحارجرازبا   یحارجرازبا ناونع : : ناونع 198198

ییالط ییالط گالومه   گالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 199199

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم چنیا 705 یچگ 4 لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001291 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا ابص  بیبط  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   10x750 cm زیاس ونیل  یچگ  یدپوترا  لتآ  الاک :  مان 

لور 180 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هب  مالعا  زا  سپ  زور  فرظ 3 هنومن  لاسرامازلاالاک  تلاصا  بسچرب  uidوirc دک یاراد   - هباشم دک  ناریا  - ددع رتم 180 چنیا 7.5 4 یچگ لتآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 3 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   - روتکاف شیپ  یراذگ  رابو  ircدنرب و تبث  مازلا   - ناتسرامیب هی  داتو  هدننک 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یرتم 200 چنیا 7.5 یچگ 5 لتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001290 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   12/5x750 cm زیاس یدپوترا  یچگ  تنیلپسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هب  مالعا  زا  سپ  زور  فرظ 3 هنومن  لاسرامازلاالاک  تلاصا  بسچرب  uidوirc دک یاراد   - هباشم دک  ناریا  - ددع رتم 200 چنیا 7.5 5 یچگ لتآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 3 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   - روتکاف شیپ  یراذگ  رابو  ircدنرب و تبث  مازلا   - ناتسرامیب هی  داتو  هدننک 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم 705705 چنیا   چنیا یچگ  44 یچگ لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 200200

ددع ددع 200200 یرتم   یرتم 7.57.5 چنیا   چنیا 55 یچگ   یچگ لتا   لتا ناونع : : ناونع 20120 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولکپسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000630 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  یکت  ینوفلس  هتسب  طسوتم  زیاس  نانز  یکشزپ  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

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

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش مولکپسا   مولکپسا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت
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یتشهب رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 200   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یفرصم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب رابنا  رد  لیوحت 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
1101091501000046 زاین :  هرامش 

یتشهب رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 200  هدننک :  رازگرب 
زیاس 10 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ 

6319715473 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دابآ خ  دمحا  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53329400-061  ، 53330650-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53330650-061 :: 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

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا ردرد   لیوحت   لیوحت یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 203203
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسناپ موف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000626 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   FARMACTIVE SCHIUMA PU یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   20x20 cm زیاس بسچ  نودب  ناتروا  یلپ  نامسناپ  موف  الاک :  مان 

وکساه ناریا 
ددع 300 دادعت : 

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

رتسب مخز  صوصخم  موف  نامسناپ 20*20  بسچ  ههام /  شش  هیوست  .تسا / یمازلا   IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسناپ نامسناپ موف   موف ناونع : : ناونع 204204

گرب گرب // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // ردوپ ردوپ نودب   نودب یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما ورهم   ورهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   طیارش   طیارش

205205
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یم تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروص  رد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / ردوپ نودب  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  اضما و  ورهم  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / ددرگ

1101094764000336 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 3,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 15,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 12,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 4,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم IMED و یاراد  / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  طیارش و  گرب  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تشادهب  ترازو  یاهزوجم  ریاس 

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: 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
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیب یگتسکش  یحارجرازبا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000422 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
نامرد نایار  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   KARL STORZ هدنزاس عجرم   D11585 دک ینیب  قلح و  شوگ و  یحارج  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  .تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  ینیب  یگتسکش  تسرظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هس  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

ینیب ینیب یگتسکش   یگتسکش یحارجرازبا   یحارجرازبا تستس   ناونع : : ناونع 206206

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

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

زا 209 ھحفص 162 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tgbvhn64eqx6r?user=73474&ntc=6134983
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134983?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - 8*6 یجنفسا دورتکلا  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000809 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رتسگ الاک  شخبناوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GymnaUniphy هدنزاس عجرم   6x8 cm زیاس یپارتویزیف  دورتکلا  دپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - 88 ** 66 یجنفسا یجنفسا دورتکلا   دورتکلا دپدپ   ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم

207207
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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 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

6134985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا رامیب  هارمه  صوصخم  وش  باوخ  تخت  یلدنص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000175 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت امیت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  امیت  یتراجت  مان   BE 110 لدم رامیب  هارمه  صوصخم  وش  باوخ  تخت  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد ات  لمح  هیارک  سانشراک ----  دات  زا  دعب  دیرخ  یناریا  ---- رامیب  هارمه  صوصخم  وش  باوخ  تخت  یلدنص  تساوخرد  هباشم --- دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخلد سانشراک 09120172134  هرامش  --- لیوحت زا  دعب  هام  کی  تخادرپ   --- هدنشورف هدهع  هب  رابنا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهجددع  4 دادعت هب  KC دنرب یرتیل  ینیچ 10 نژیسکا  لوسپک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091819000067 زاین :  هرامش 

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهجددع  4 دادعت هب  KC دنرب یرتیل  ینیچ 10 نژیسکا  لوسپک  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا رامیب   رامیب هارمه   هارمه صوصخم   صوصخم وشوش   باوخ   باوخ تخت   تخت یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 208208

نکسدرب نکسدرب ناتسرهش   ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش تهجددع   تهجددع 44 دادعت دادعت هبهب   KCKC دنرب دنرب یرتیل   یرتیل 1010 ینیچ   ینیچ نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 209209

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093888000147 زاین :  هرامش 

تشر یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یکشزپ  نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CATHULA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 20  یکشزپ  دربراک  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

ایوپ
هبعج 20,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکشزپ نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CATHULA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 22  یکشزپ  دربراک  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

ایوپ نیون 
هبعج 20,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نیون یکشزپ  نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   KIT KATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 18  یکشزپ  دربراک  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

ایوپ
هبعج 2,000 دادعت : 

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

دک.دشاب یم  ددع  هب  الاک  تساوخرد  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  .دصقمات  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .ههام  یتخادرپ 3   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . imed ,irc

4144895655 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  - یزار نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550028-013  ، 33541002-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33559787-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکویژنآ تکویژنآ ناونع : : ناونع 2 102 10
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرامش دحاو   - تلاصا مارگولوه  اب   - ناتسرامیب سانشراک  دات  اب  مرگ  بذاج 90 ردوپ  اب  یناتسرامیب 90*60  هیال  5 زادناریز تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  ناتسرامیب  ات  لیوحت  هنیزه  - ددع

1101090333000165 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا بط  مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   BTI یتراجت مان  یددع  ینولیان 10  هتسب   60x90 cm زیاس هیال  فرصمرابکی 5  یناتسرامیب  هداس  زادناریز  الاک :  مان 
هتسب 12,000 دادعت : 

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

تخادرپ دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لیوحت  هنیزه  ناتسرامیب -  سانشراک  تیفیک  دات  اب  ربتعم  یالاک  تلاصا  مارگولوه  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ددع هب  شرامش  دحاو  سامت 08733626334- ههام -  کی 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددع ددع شرامش   شرامش دحاو   دحاو  - - تلاصا تلاصا مارگولوه   مارگولوه اباب    -  - ناتسرامیب ناتسرامیب سانشراک   سانشراک دات   دات اباب   مرگ   مرگ 9090 بذاج   بذاج ردوپ   ردوپ اباب     6060 ** 9090 یناتسرامیب   یناتسرامیب هیال   هیال 55 زادناریز زادناریز ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   لیوحت   لیوحت هنیزه   هنیزه

2 1 12 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094233000085 زاین :  هرامش 

تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان   kg 0/5 یکیتسالپ هتسب   10x10 cm یحارج هرمن 20  خن  اب  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 1,600 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا ینوناق  تامازلا  تیاعر  مدع.دشاب  یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  یرازگراب  ینف  تاحیضوت  کالم  دشاب  هباشم  دراد  لامتحا  هدش  هیارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  شش  روتکاف  غلبم  تخادرپ  .دشاب  یم  هدننک  تکرش  روتکاف  شیپ  لاطبا  ثعاب  زکرم 

4193955588 یتسپ :  دک  ینایب ،  یوک  یادتبا  - یلصم نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668718-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  ددع   28 دادعت هب  نپاژ  لصا   ALPK2 یا هبرقع  جنسراشف  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسدرب

1101091819000066 زاین :  هرامش 
نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

اسآ دنهس  نلیتا  یلپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   LF10 لدم یا  هبرقع  جنسراشف  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  ددع   28 دادعت هب  نپاژ  لصا   ALPK2 یا هبرقع  جنسراشف  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 2 122 12

نکسدرب نکسدرب ناتسرهش   ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش تهج   تهج ددع   ددع   2828 دادعت دادعت هبهب   نپاژ   نپاژ لصا   لصا   ALPK2ALPK2 یایا   هبرقع   هبرقع جنسراشف   جنسراشف دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2 132 13
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال رادخن 16  یبط  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000256 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  لامش  زبس  زاگ  دناب و  هدنزاس  عجرم  زبس  هنیداپ  یتراجت  مان   g 500 یذغاک تکاپ   10x10 cm زیاس  X-ray رادخن 16 ال یبط  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

لامش زبس  زاگ  دناب و  هدننک 
تکاپ 1,100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییولیک مین  هیال  رادخن 16 زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  ءاهب  مالعتسا  هگرب  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیال هیال   1616 رادخن   رادخن یبط   یبط زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 2 142 14
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوهیب هلول  ، لایرتکاب یتنآ  رتلیف  ، روتالیتنو هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000629 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دمآرس هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لاسگرزب  زیاس  لاریو  یتنآ  لایرتکاب و  یتنآ   HME یسفنت رتلیف  الاک :  مان 
هیاراپ بط 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیاراپ بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   Adult AT2 لدم لبیسکلف  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تازیهجت یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  هتسب 1   mm 22 زیاس یناسر  نژیسکا  دربراک  فافش  هیال  ود  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

ST2 لدم نیما  بط  راهب  یکشزپ 
تس 100 دادعت : 

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

ههام رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: 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

یشوهیب یشوهیب هلول   هلول ،، لایرتکاب لایرتکاب یتنآ   یتنآ رتلیف   رتلیف ،، روتالیتنو روتالیتنو هلول   هلول ناونع : : ناونع 2 152 15
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم 09183150957 دک  ناریا  لخاد  دیلوت  رتم  یتناس  فارگ 11  ویدراک  ورتکلا  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000118 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ندوک  نوهین  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

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

هباشم 09183150957 دک  ناریا  لخاد  دیلوت  رتم  یتناس  فارگ 11  ویدراک  ورتکلا  ذغاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: 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

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت تسچ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000423 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
زوریف هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   WASTON یتراجت مان  یتس  نتراک 1  بلق  یحارج  دک 000-15025  هنیس  هسفق  هدننک  تیبثت  یراذگیاج  رازبا  تس  الاک :  مان 

تراجت
تس 3 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  افطل  .تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  پویت  تسچ  تسرظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هس  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  ناتسرامیبرابنا 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

رتم رتم یتناس   یتناس   1 11 1 فارگ   فارگ ویدراک   ویدراک ورتکلا   ورتکلا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 2 162 16

پویت پویت تسچ   تسچ تستس   ناونع : : ناونع 2 172 17
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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

6135091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش ژراش  سکونوتنآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000176 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا ناراک  ددم  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  دیلوت  ردنلیس  یمرگولیک  دصرد  یزاگ 99/5 سکونوتنا  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 -- هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لمح  هیارک  سانشراک ----  دات  زا  دعب  دیرخ  هدش ----  ژراش  سکونوتنآ  لوسپک  تساوخرد  هباشم --- دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخلد سدنهم  سانشراک 09120172134  هرامش  --- لیوحت زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  -

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تناس 96 یچگ 20 دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001292 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  انیاس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 2  هتسب   cm 250 لوط  cm 20 ضرع دیفس  ونل  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 96 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  هب  مالعا  زا  سپ  زور  فرظ 3 هنومن  لاسرامازلاالاک  تلاصا  بسچرب  uidوirc دک یاراد   - هباشم دک  ناریا  - ددع تناس 96 20 یچگ دناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 3 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   - روتکاف شیپ  یراذگ  رابو  ircدنرب و تبث  مازلا   - ناتسرامیب هی  داتو 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش ژراش   ژراش سکونوتنآ   سکونوتنآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 2 182 18

ددع ددع 9696 تناس   تناس 2020 یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 2 192 19

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000120 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1800  یدنب  هتسب  عون   ml 2/5 هداس پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تسیل 

دیهد رارق  هناماس  رد  یباختنا  یالاک  لباقم  رد  ار  نآ  لک  تمیق  دینک و  تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دینک یراذگراب  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 220220
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزوسرس اب  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001294 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنرس سلطا  ینوفلس  هتسب   cc 1 نیلوسنا فرصمرابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 40,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب مالعا  زا  سپ  زور  فرظ 3 هنومن  لاسرامازلاالاک  تلاصا  بسچرب  uidوirc دک یاراد   - هباشم دک  ناریا  (- 40000  ) نزوسرس اب  نیلوسنا  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 3 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   - روتکاف شیپ  یراذگ  رابو  ircدنرب و تبث  مازلا   - ناتسرامیب هی  داتو  هدننک  تکرش 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 8 یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001293 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 12,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هب  مالعا  زا  سپ  زور  فرظ 3 هنومن  لاسرامازلاالاک  تلاصا  بسچرب  uidوirc دک یاراد   - هباشم دک  ناریا  )د- ددع یحارج 8(12000 شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 3 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   - روتکاف شیپ  یراذگ  رابو  ircدنرب و تبث  مازلا   - ناتسرامیب هی  داتو  هدننک 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزوسرس نزوسرس اباب   نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 22 122 1

88 زیاس   زیاس یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 222222
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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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگنامرد ای  اپوس  دنرب   k تس تناس  پویت 150  نشنتسکا  ددع  10000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000153 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

رگنامرد رگنامرد ایای   اپوس   اپوس دنرب   دنرب   kk تستس   تناس   تناس   150150 پویت   پویت نشنتسکا   نشنتسکا ددع   ددع 1000010000 ناونع : : ناونع 223223

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

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

زا 209 ھحفص 174 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/87uwlay6jwkmv?user=73474&ntc=6135164
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135164?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ناترا 22  یلپ  هیور  یتناس  دنابیر 7 کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000299 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  بط  نونف  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   MATIO14 لدم  14x90x200 cm زیاس یناتسرامیب  یرتسب  کشت  الاک :  مان 

کاترف بط  نونف  یکشزپ 
ددع 22 دادعت : 

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

هدهعرب لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو تکرش.الاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک.هباشمدکناریا.ددع 22 دنابیر کشت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدننک نیمات.دشابامتحالاک  تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.دوشدولپآروتکاف شیپ.ههام  3 هیوست.هدنشورف

نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: 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   2222 ناترا   ناترا یلپ   یلپ هیور   هیور یتناس   یتناس دنابیر  77 دنابیر کشت   کشت ناونع : : ناونع 224224

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000637 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

تکفرپ یپ  وا  زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 5,000 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 5,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 3,000 دادعت : 

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

تسا ههام  هس  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( irc دکودنرب  ) تسا یمازلا  دمیآ  تاصخشم  هیلک  جرداب  روتکاف  شیپ  هئارا 

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 225225

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

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

زا 209 ھحفص 176 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7ad33v5n8499d?user=73474&ntc=6135167
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135167?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یردیح دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم نیا  زاین  دروم  هنیاعم  یاه  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093100000017 زاین :  هرامش 

یردیح دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OP PERFECT EXCELLENT FINISHING یتراجت مان  یددع  هبعج 50   M زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 2000   S زیاس سکتال  یبط  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 2000   M زیاس سکتال  یبط  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 3 دادعت : 

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

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نسح  روپ  مناخ  اب 09126901559  یرادا  میات  رد 

هدنشورف اب  لاسرا 
یمازلا یگدننک  عیزوت  ایودیلوت  رب  ینبم   IMED تادنتسم

الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 15 
هتس   60= یددع 100M سکتال

هتسب 100= یددع 100S سکتال
هتسب 20= یددع 50M سکتال

1134935413 یتسپ :  دک  مرکاریما ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  وتاشول -  لفون  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475201-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم نیا   نیا زاین   زاین دروم   دروم هنیاعم   هنیاعم یاه   یاه شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 226226

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب جع  رصعیلو  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 2000 دازون لیرتسا  رآوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 400 گرزب زیاس  مولکپسا 

ددع 400 طسوتم زیاس  مولکپسا 
ددع 400 کچوک زیاس  مولکپسا 

1101091874000124 زاین :  هرامش 
دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  نتراک 100  طسوتم  زیاس  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 
نتراک 1,200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رکب ینولیان  هتسب   g 40 دازون فرصمرابکی  رآوپ  الاک :  مان 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 6 تخادرپ - مایپ ناریاریغ  تکرشابرابنا  بردات  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوجرم نیاریغدنشاب  تلاصا  بسچرب  یارادامتحاهالاک  هیلکو  تبث  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  imed تیاسردالاکو تکرش  مان 

روتکافو تسویپروتکاف  شیپرددنرب  IRC و  دکدیق
05631622046-09151648067 یقداص رتکد  : نفلت

9717964151 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  ناتسرامیب   - یزار یایرکز  نابایخ   - یرافغ نابایخ.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622047-056  ، 32442077-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442088-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 400400 کچوک کچوک زیاس   زیاس مولکپسا   مولکپسا ددع   ددع 400400 طسوتم طسوتم زیاس   زیاس مولکپسا   مولکپسا ددع   ددع 400400 گرزب گرزب زیاس   زیاس مولکپسا   مولکپسا ددع   ددع 20002000 دازون دازون لیرتسا   لیرتسا رآوپ   رآوپ ناونع : : ناونع 227227

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنسراشف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005738 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکلم زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   DONFUS یتراجت مان   060B0173 لدم یلاتیجید  جنس  راشف  فالتخا  الاک :  مان 
هاگتسد 91 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 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

6135219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه سامت و  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  درز - گنر  یرتیل  ینوفع 1100  هلابز  لمح  رادخرچ  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا -  09144477254

1101093594000014 زاین :  هرامش 
جع رصعیلو  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  اردص  زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  زابکاخ  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان   KH3090 لدم یناتسرامیب  هلابز  لمح  یلارت  الاک :  مان 
اردص زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - درز گنر  ینوفع  یاه  هلابز  لمح  رادخرچ  یلارت  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5718639476 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  صصخت  کینیلک  یلپ  یفسوی  دیهش  رصعیلو خ  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32758697-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32758697-044 :: 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

جنسراشف جنسراشف ناونع : : ناونع 228228

درز درز گنر   گنر یرتیل   یرتیل   1 1001 100 ینوفع   ینوفع هلابز   هلابز لمح   لمح رادخرچ   رادخرچ یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 229229

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت و مالعتسا  مرف  یراذگ و  تمیق  مالقا  هیلک  ( تسویپ اهب  مالعتسا  مرف  و  اپوس ) ) دوجوم هنومن  قبط   ) ...و نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ 

1101004601000412 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنانز  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

بسچرب یاراد  مالقا  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / دنلب خیرات  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  عوجرم  مالقا  تلاصا  بسچرب  ندوب  ربتعم  ان  ای  تیفیک و  دات  مدع  تروص  رد  / دنشاب ربتعم  تلاصا 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتالن نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 230230
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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 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

6135258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یبرس  نواراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000174 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  . HUNAN SENAN INDUSTRIES Co هدنزاس عجرم  یمرگولیک  یلور  هتسب   62x95 cm داعبا  mm 6 تماخض یدنآ  یبرس  هحفص  الاک :  مان 

دیسکا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ  --- هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لمح  هیارک  سانشراک ----  دات  زا  دعب  دیرخ  یناریا  ---- یبرس  نواراپ  تساوخرد  هباشم --- دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخلد سانشراک 09120172134  هرامش  --- لیوحت زا  دعب  هام  کی 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یبرس   یبرس نواراپ   نواراپ ناونع : : ناونع 231231
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PILOT 50 -150 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000635 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 150 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PILOT 50  - 150PILOT 50  - 150 لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 232232
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تس 100  ) الک رتم  یتناس  گنرس 150  ود  لاود   MEDRAD STELLANT 200 ML نکسا یت  یس  روتکژنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003192 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نمترآ هدننک  هضرع  عجرم   UNIONMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1   cc 200 مجح یکشزپ   MEDRAD-STELLENT نکسا یت  یس  روتکژنا  گنرس  الاک :  مان 

SMR-102 دک زیهجت  بط 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تستس 100100  ) ) الکالک رتم   رتم یتناس   یتناس   150150 گنرس   گنرس ودود   لاود   لاود   MEDRAD STELLANT 200  MLMEDRAD STELLANT 200  ML نکسا   نکسا یتیت   یسیس   روتکژنا   روتکژنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 233233
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخ  رد  قبط   EChelon 1045 یزغمرتتاکورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000619 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  لدم 105-5081-153   Fr 2/4 زیاس یزغم  یتسالپویژنآ  یصصخت  رتتاکورکیم  عون  رتتاک  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  کینورتدم  هدنزاس 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تساوخ   تساوخ ردرد   قبط   قبط   EChelon 1045EChelon 1045 یزغمرتتاکورکیم   یزغمرتتاکورکیم ناونع : : ناونع 234234
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 6f (50 هتخل شکم  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000041 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

CONTROL MEDICAL TECHNOLOGY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   C-ASP لدم  mm 1/73 زیاس قورع  بلق و  هتخل  شکم  رتتاک  الاک :  مان 
هسراپ بط  کاتسر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا   IMED تلاصا و بسچرب  یرابتعا و  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 66 f f (50(50 هتخل   هتخل شکم   شکم رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 235235
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبدیاب ودشابن  هاتوک  نآ  اضقنا  خیراتودشاب  هدش  یرازگراب  تساوخرد  قبطالاکدنرب  ؛ فرصمرابکی ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  یرازگراب  یتسویپ  کرادم  لیافرد  تساوخرد  ، دسربرادیرخدات

1101092113000811 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

لالز هدننک  هضرع  عجرم  یمیش  بط  لالز  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   19x28 cm زیاس  P12 لدم ینریاتسا  یلپ  یکشزپنادند  فرصمرابکی  ینیس  الاک :  مان 
یمیش بط 

ددع 7,500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک طسوت  الاکدات  مدع  تروصرد  ، دوش هتشون  هناماسرد  لمح  هنیزهو  هدوزفا  شزرا  نتفرگرظنرداب  لک  غلابم  ، ددرگ همیمضروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابنا دحاو  هب  هبنشراهچات  هبنشزا  الاک  لیوحت  ، دشابیم هدنشورف  هدهع  هبالاک  تدوع  هنیزه  هطوبرم 

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

32581561-076  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبدیاب هبدیاب ودشابن   ودشابن هاتوک   هاتوک نآنآ   اضقنا   اضقنا خیراتودشاب   خیراتودشاب هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب تساوخرد   تساوخرد قبطالاکدنرب   قبطالاکدنرب ؛؛ فرصمرابکی فرصمرابکی ینیس   ینیس ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم لیافرد   لیافرد تساوخرد   تساوخرد ،، دسربرادیرخدات دسربرادیرخدات
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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 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  ، یمشچ ظفاحم  دلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093856002577 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نارای  زیهجت  نامرد  یناگرزاب  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم  بط  وترا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یکیتسالپ  لدم 001  مشچ  ظفاحم  الاک :  مان 
نارای زیهجت  نامرد  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک 

هبعج 7,000 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت ،، یمشچ یمشچ ظفاحم   ظفاحم دلیش   دلیش ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب
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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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تاصخشم  - ددع نوخ 5000  قیرزت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000156 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

نتراک 33 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم -- ددع ددع   50005000 نوخ   نوخ قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع 238238
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرنورک 21*25 تفرگ  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000617 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mmx6 cm 5 زیاس  Fluency Plus لدم هدنوش  زابدوخ  یطیحم  تفارگ  تنتسا  الاک :  مان 

تاب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2525 ** 2 12 1 یرنورک   یرنورک تفرگ   تفرگ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 239239
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجریس

نامرک 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

6135348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 1 دادعت رتم  عافتراو 2 2 ضرعو  3 لوط هب  رفص  ریز  نت  یسکناک 4 هناخدرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 1 رتم  عافتراو 2 ضرعو 2  لوط 3  هبرفص  یالاب  نت  4 یسکناک لاچخی 

1101093664000056 زاین :  هرامش 
ناجریس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

تعنص دراب  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  تعنص  دراب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Ton 5 تیفرظ  BS18SP-D18 لدم نیئتورپ  رفص  ریز  هناخدرس  الاک :  مان 
نایسراپ

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم مالعتسا  هدنرباب  بصنو  لمح  هنیزه  -- دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک  تسا -- هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09038633752 اب سامت  ههامود  تخادرپ  -- دشاب

7818683333 یتسپ :  دک  میدق ،  اضر  ماما  ناتسرامیب  یشزومآ  تنواعم  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42232052-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42232053-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوط  33 لوط هبرفص   هبرفص یالاب   یالاب نتنت   44 یسکناک یسکناک لاچخی   لاچخی هاگتسد   هاگتسد 11 دادعت دادعت رتم   رتم 22 عافتراو   عافتراو 22 ضرعو ضرعو   33 لوط لوط هبهب   رفص   رفص ریز   ریز نتنت   یسکناک  44 یسکناک هناخدرس   هناخدرس ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد 11 دادعت   دادعت رتم   رتم 22 عافتراو   عافتراو   22 ضرعو   ضرعو
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجریس

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093664000055 زاین :  هرامش 

ناجریس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ عون  کت  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  عون  کت  یتراجت  مان   ST 108 لدم  85x90x250 cm زیاس دسج  حیرشت  راد  هیوهت  یدالوف  زیم  الاک :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیمات  تهج  تمیق  مالعتسا  نتفرگ  تهج  تساوخرد  نیا  -- دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  تسا -- هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09012935652 یقداصرتکد مناخ  اب  تعاسات 14 )  ) یرادا تاعاسرد  طقف  سامت  تساوخرد  هرابرد  ینف  لاوس  هنوگره  -- تسا هدش  یراذگراب 

7818683333 یتسپ :  دک  میدق ،  اضر  ماما  ناتسرامیب  یشزومآ  تنواعم  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42232052-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42232053-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  رد  تاصخشم  - ددع  2000 لایرتکاب یتنا  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000155 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تروئآ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  دک 8016/9  لدم  دقاف  لدم   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

دسج دسج حیرشت   حیرشت راد   راد هیوهت   هیوهت یدالوف   یدالوف زیم   زیم ناونع : : ناونع 241241

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ردرد   تاصخشم   تاصخشم -- ددع ددع   2 0002000 لایرتکاب لایرتکاب یتنا   یتنا رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 242242
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلوت هباشم و  دک  ناریا  اب.هاگتسد  کی  دازون  فاص  یهغیت  اب  هغیت  هاگتسد و 3 لاسگرزب 3 هغیت  کیتپاربیاف 4 پوکسوگنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد

1101050046000368 زاین :  هرامش 
نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RIESTER یتراجت مان  لدم 7040  یکشزپ  پوکسوگنرال  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
بط ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RIESTER یتراجت مان  لدم 7050  یکشزپ  پوکسوگنرال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد دیلوت  هباشم و  دک  ناریا  اب.هاگتسد  کی  دازون  فاص  یهغیت  اب  هغیت  هاگتسد و 3 لاسگرزب 3 هغیت  کیتپاربیاف 4 پوکسوگنرال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلوت دیلوت وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اب.هاگتسد   اب.هاگتسد کیکی   دازون   دازون فاص   فاص یهغیت   یهغیت اباب   هغیت   هغیت وو  33 هاگتسد   هاگتسد لاسگرزب  33 لاسگرزب هغیت   هغیت کیتپاربیاف  44 کیتپاربیاف پوکسوگنرال   پوکسوگنرال ناونع : : ناونع
لخاد لخاد

243243
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نبرک دیرلکارتت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005096 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  یا  هشیش  فرظ   ml 50 مجح دصرد  صولخ 99/5 عیام  دیرلکارتت  نبرک  الاک :  مان 

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  داهنشیپ  یرتیل  یاه 2/5  هشیش  رد  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  مالقا  داریا  تروص  رد  - تسویپ رد  تاصخشم  - ددع زیاس 12 10  یموتسورفن  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000154 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  نماث  هدننک  هضرع  عجرم   OPTI MED یتراجت مان  یتس  ییاوقم 5  هبعج   AB-006-011 لدم یژولوروا  یموتسورفن  تس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

نبرک نبرک دیرلکارتت   دیرلکارتت ناونع : : ناونع 244244

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع مالقا   مالقا داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ ردرد   تاصخشم   تاصخشم -- ددع ددع   1010   1212 زیاس   زیاس یموتسورفن   یموتسورفن تستس   ناونع : : ناونع 245245

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع تیک (300 یاو  + یتسالپویژنآ روتیلفنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000040 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  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 300 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا   IMED تلاصا و بسچرب  یرابتعا و  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 300300 )) تیک   تیک یاو   یاو ++ یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ روتیلفنیا   روتیلفنیا ناونع : : ناونع 246246

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لینیو هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000638 زاین :  هرامش 

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

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 700 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 800 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم لاطبا  روتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ  تسا  یمازلا  دمیآ  تاصخشم  هیلکاب  روتکاف  شیپ  هئارا 

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لینیو لینیو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 247247
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا -- یناریا تیولوا  -- لافطاو لاسگرزب  رزیالوبن  کسام  - لافطا )و  رادگب ) لاسگرزب نژیسکا  کسام  * دشاب یم  ددع  دحاو   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدک

1101092948000415 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیما  بط  راهب  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   large زیاس یناسر  نژیسکا  دربراک  ددجم  سفنت  لباق  ریغ  رادگبوزر  کسام  الاک :  مان 
نیما بط  راهب  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت 

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

راهب یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   small زیاس یناسر  نژیسکا  دربراک  فرصم  رابکی  کسام  الاک :  مان 
نیما بط 

هتسب 400 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

مان یددع  ینولیان 1  هتسب  لاسگرزب  زیاس  یسفنت  هاگتسد  هب  قاشنتسا  لباق  یاهوراد  ندناسر  دربراک  اوه  نژیسکا  ینامرد  لسورئآ  تیریدم  کسام  الاک :  مان 
نیما بط  راهب  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  نیما  بط  راهب  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیما  بط  راهب  یتراجت 

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

هدننک هضرع  عجرم  نیما  بط  راهب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  لافطا  زیاس  یناسر  نژیسکا  دربراک  اوه  نژیسکا  ینامرد  لسورئآ  تیریدم  کسام  الاک :  مان 
نیما بط  راهب  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  نیما  بط  راهب  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپو  لوصحمو  تکرش  تادنتسم  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  -- هام هیوست 5 --- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسر یناسر نژیسکا   نژیسکا دربراک   دربراک ددجم   ددجم سفنت   سفنت لباق   لباق ریغ   ریغ رادگبوزر   رادگبوزر کسام   کسام ناونع : : ناونع 248248

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ - یشک  دناب  دناب و  زاگ و  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005398000112 زاین :  هرامش 

ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب   10x10 cm نامسناپ دربراک  لیرتسا 8 ال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ لاطبا  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگ  تمیق  هدش  مالعا  تاصخشم  واهزیاس  اب  قباطم  الماک  تسویپ و  تسیل  قبط  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  .تسا  یمازلا  هدننک  نیمات  فرط  زا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .دش 

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرتناسنک کیتامیزنآ  هدننک  کاپ  هدننک و  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000453 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  الاب  هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  یرطب   Lit 1 یحارج یکشزپ و  لیاسو  رازبا و  دربراک  هرتناسنک  کیتامیزنآ  هدننک  کاپ  هدننک و  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

انرب ایریآ  هدننک  هضرع  عجرم  میازورتسنیا  تپس  یآ 
یرطب 60 دادعت : 

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

دشابیم یلصا  دک  ناریا  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب اراد  ار  همزال  یاهزوجم  یمامت  تسیابیم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یشک   یشک دناب   دناب وو   دناب   دناب وو   زاگ   زاگ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 249249

هرتناسنک هرتناسنک کیتامیزنآ   کیتامیزنآ هدننک   هدننک کاپ   کاپ وو   هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 250250

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  فرصم  رابکی  روشاگیل  سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000993 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   Ligasure ATLAS یتراجت مان   LS1037 لدم یکشزپ  فرصم  رابکی  روشاگیل  سیپدنه  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساپ رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یلامک  ناتسرامیب  هناخوراد  یفرصم  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000177 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا دادماب  زر  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  رترب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 640   cm 150 زیاس یکشزپ  بویت  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  رد  دشاب و   IRC یراد 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی روشاگیل   روشاگیل سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 251251

یکشزپ یکشزپ بویت   بویت نشنتسکا   نشنتسکا هلول   هلول ناونع : : ناونع 252252

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 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  .180cm کیلیفوردیه ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101093856002578 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   DIAGNOSITIC GUIDEWIRE یتراجت مان   mm 0/035 زیاس  ANGIOGRAPHY لدم  cm 260 کیلیفوردیه ریاودیاگ  الاک :  مان 
سراپ بط  ردام  یکشزپ  یسدنهم 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/12 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

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت .. 180180 cmcm  کیلیفوردیه کیلیفوردیه ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

253253
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یکشزپنادند  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000066 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم روتکاف  دات  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق  تاصخشم  رد  هدش  هتساوخ  دنرب  تاصخشم و  قبط  طقف 

این 09155191341 یدیجم  رتکد  مناخ  تاصخشم  تفایرد  تهج  نفلت 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب نگل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000536 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIWAN STANCH هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  یکیتسالپ  سنج  رامیب  یناتسرامیب  نگل  الاک :  مان 

هیارآ ناروآایمیک 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت  / رامیب نگل  ددع  دیرخ 100 / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

میس میس یبیب   یملق   یملق رویک   رویک تیال   تیال هاگتسد   هاگتسد یکشزپنادند   - - یکشزپنادند مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 254254

رامیب رامیب نگل   نگل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 255255
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیواس لدمرگاردروتالیتنو  هاگتسدرتلیف  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیفسو هایس  شیامن  هحفص  FilterCoverComplete

1101005899000616 زاین :  هرامش 
زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف لوسمداتزادعبودشابیم  یمازلا  هنومن  لاسرادشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحتو  هیلختو  لمح  هیارکو  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  دیرخ  هب  مادقا 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع کت  کپو  نزوسرساب  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001295 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنرس سلطا  ینوفلس  هتسب   cc 1 نیلوسنا فرصمرابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 7,200 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب مالعا  زا  سپ  زور  فرظ 3 هنومن  لاسرامازلاالاک  تلاصا  بسچرب  uidوirc دک یاراد   - هباشم دک  ناریا  60 تاکیاد اب  نزوسرس  اب  نیلوسنا  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپو 3 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   - روتکاف شیپ  یراذگ  رابو  ircدنرب و تبث  مازلا   - ناتسرامیب هی  داتو  هدننک  تکرش 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفسو دیفسو هایس   هایس شیامن   شیامن هحفص   هحفص FilterCoverCompleteFilterCoverComplete انیواس   انیواس لدمرگاردروتالیتنو   لدمرگاردروتالیتنو هاگتسدرتلیف   هاگتسدرتلیف تستس   ناونع : : ناونع 256256

یددع یددع کتکت   کپو   کپو نزوسرساب   نزوسرساب نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 257257

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  هدعم  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000620 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت ناسایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJINON یتراجت مان   TS-13140 لدم نولوک  بویت  الاک :  مان 

ددع 74 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدعم هدعم نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 258258

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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ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000199 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف   190x90x90 cm زیاس لیتسا 304  سلنتسا  سنج   mba51 لدم  csr صوصخم یناتسرامیب  هقبط  کی  هداس  گنیکپ  زیم  الاک :  مان 

ناهاپس بط  کیریآ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایرهش هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  یزادنا  هارو  زیهجت  تهج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یمومع  طیارش  تیاعر  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: 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

ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000198 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف   190x90x90 cm زیاس لیتسا 304  سلنتسا  سنج   mba51 لدم  csr صوصخم یناتسرامیب  هقبط  کی  هداس  گنیکپ  زیم  الاک :  مان 

ناهاپس بط  کیریآ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب هقبط   هقبط کیکی   هداس   هداس گنیکپ   گنیکپ زیم   زیم ناونع : : ناونع 259259

csrcsr  صوصخم صوصخم یناتسرامیب   یناتسرامیب هقبط   هقبط کیکی   هداس   هداس گنیکپ   گنیکپ زیم   زیم ناونع : : ناونع 260260

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ژارتم  قبط  یا  هتسه  بط  نامتخاس  برس  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000427 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روپ یملاس  رحس  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  تلاپ  دصرد  صولخ 99 دماج  برس  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت   . هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه.سنج  لیوحت  زا  دعب  ههام  کی  تخادرپ.دینک  دراو  ار  لک  تمیق.یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگراک سدنهم   09132551550

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاوگ تشن و  مدع  نمضت  یهاوگ  هئارا   ، دصرد مهد  صولخ 99/9  رتم و  یلیم   2MM تماخض اب  عبرم  رتم  برس 75  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برس صولخ 

1101096158000028 زاین :  هرامش 
جونف جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارآ ایمیک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KEDAR METALS یتراجت مان   kg 25 هسیک دصرد  صولخ 99/99  LITHARGE دیسکا برس  الاک :  مان 
هسیک 75 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9953119147 یتسپ :  دک  جونف ،  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37182114-054  ، 33755518-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33755518-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هتسه   هتسه بطبط   نامتخاس   نامتخاس برس   برس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 261261

دصرد دصرد صولخ  99/9999/99 صولخ   LITHARGELITHARGE  دیسکا دیسکا برس   برس ناونع : : ناونع 262262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6133913 تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 7 - الاب تیفیک  اب  - لماک رونیام  هحفص 6)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشابیم6133916 یتسویپ  تسیل  قبط  الاک  طیارش  تاحیضوت و  رلکیاس و  لامرت  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لافطا6133919 یارب   EDTA K3 یواح  CBC ءالخ ریغ  یریگ  نوخ  شیامزآ  هحفص 6)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاسگرزب6133939 بلق  راون  دنبتسد  راوپ و  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نژیسکا6133977 هحفص 6)رتمولف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تروپ6133995 اب  لایرتکاب  یتنآ  یسفنت  هحفص 6)رتلیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134020 - روشورب لاسرا   - omron جنس هحفص 6)راشف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب6134040 قباطم  تاصخشم  - ددع فرصم 1000  رابکی  رتوک  تیلپ  - ددع فرصم 1000  رابکی  رتوک  ملق 
دوشیم هداد  تدوع  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مهم6134043 دکناریا  رتیل   5000 تسویپ ) قبط  ) potasinic) 50% میساتپ ( تاتسا  ادز  خی  لولحم 
دشابیم هباشم  تسین و 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لک6134109 هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  {- HYDROSURGERY} بآ اب  یحارج  هاگتسد 
یکشزپ تاریهجت 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6134132 تامازلا  قبط  ددع  کی 8000  هجرد  رادبسچ  تشپ  راخب  سالک 6  هحفص 6)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روزیلانآوتا6134143 ونمیا  دربراک   preci control TSH مرس لرتنک  هحفص 6)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6134144 رالپونوم 2800 رتوک  هحفص 6)ملق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یبط6134152 صیخشت  هاگشیامزآ   IgM Toxo هحفص 6)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناراوخ6134157 ریش  نادازون و  ییاونش  یرگلابرغ  هاگتسد  فرصم  رابکی  دورتکلا  هحفص 6)تسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاراد6134158 هدش  یرادیرخ  هاگتسد   - ایلاتیا روشک  تخاس   Bt3000 رزیالاناوتا هاگتسد  کی  دیرخ 
دشابیم ههام  کی  یتخادرپ   - - دنشاب ربتعم  یتناراگ 

هحفص 6) 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

تسویپ6134171 تامازلا  قبط  ددع  رادبسچ 20000 تشپ  راخب  سالک 4  هحفص 6)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6134172 PDL رزیل هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چنرف6134173 ای 7  تناس 8  یس 16  یو  یس  هحفص 6)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134174Hbs Ag شیامزآ صیخشت  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نلاکلآو6134201 لایرتکاب  هحفص 6)یتنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راد6134202 لفق  یریگنوخ  هحفص 6)وراگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لافطا6134203 داح  زیلاید  هحفص 6)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوخ6134204 دصف  هحفص 6)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناتسرامیب6134210 فرصم  رابکی  هحفص 6)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوخ6134212 دصف  هحفص 6)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6134215 هحفص 6)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 6)تیک6134223 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 6)تیک6134226 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یفارگویژنآ6134288 هحفص 6)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسرامیب6134290 یکشزپ  تازیهجت  هحفص 6)نویساربیلاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134374ml 50 لیرتسا جردم  تپیپ  هحفص 6)نیمات  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6134376 هحفص 6)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوتوزیا6134387 هحفص 6)لولحم  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

ددع6134391 دادعت 30000  FL دنرب یس  یس  تیفرظ 2/5   CBC K3 هحفص 6)لایو یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134393( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسیل قباطم  هدامآ  یاه  تشک  هحفص 6)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 6)رتموتکارفروتا6134406 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب6134410 لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4   / یرورض دم  یا  زوجم  زنسرک /  دنرب  طقف  تست  راون 
ددع هتسب 50  ربارب 500  ددع  دادعت 25000   / هدنشورف

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6134421 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 6)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6134423 هحفص 6)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6134436 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 6)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134437( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قباطم   IHC یاه هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6134446 تسیل  قبط  تاصخشم  دازون  لباترپ  روتابوکنا  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاهتکرش6134450 طقف.دیرگرپوس  لمال 50*24  یددع  هدش 1000  مویکو  هبعج   300 هباشمدکناریا . 
ههام هیوست.دنیامن 6  هنومن  تمیق و  هیارا  یکشزپ  تازیهجت 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 6)تیک6134458 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 6)تیک6134459 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چنرف6134471 لاسگرزب 9/5-8 هحفص 6)پوکسورتروی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یا6134521 هشیش  لایو  یهاگشیامزآ  دربراک  هحفص 6)رگناشن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134523EASY LITT هاگتسد  DAILY CLEAN اب هارمه   ISE هحفص 6)کپ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یژولوروا6134524 تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 209 ھحفص 207 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6134528 هحفص 6)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

پوکسوگنرال6134529 وئدیو  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپوکساراپال6134626 هحفص 6)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134660( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قباطم   IHC یاه هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134667 / یگدام رس  کیو  یرن  رس  کی  یرورض /  دم  یا  زوجم  تناس /  ایو 150  اک 145  تس 
 / هام هس  تخادرپ 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6134670 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 6)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طونم6134680 دیدج  دنرب  لاسرا  پ /   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  لازان /  دنوس 
دشاب یم  ناتسرامیب  یفیک  دیئات  ذخا  هب 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یلومعم6134682 فرصمرابکی  هحفص 6)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسیل6134691 قباطم  نایناریا  امزآ  روآدرف  وگاتسا  یداقعنا  یاه  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یژولوروا6134693 تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتشگنارتمیسکا6134699 سلاپدیرخ  هحفص 6)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نشکاس6134703 تروپ  اب  هحفص 6)تنومرتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134708( نسکاو یرادهگن   ) امرس هریجنز  هناخدرس  هحفص 6)تخاس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لودج6134932 تاصخشم  قبط   CRRT لدم یناتسرامیب  زیلایدومه  هاگتسد   . تسا هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ یرازگراب  مه  لسکا  لیاف  تروص  هب  اضما  ورهم  لیمکت  زا  سپ  هک  تسویپ  ینف 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

انیس6134949 ینامرد  یشزومآ  زکرم  تکینروت  هاگتسد  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6134989Hbs Ag شیامزآ صیخشت  هحفص 6)تیک  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

نوخ6135217 قیرزت  هحفص 6)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6135218 هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6135224 9000 زبس 14 نوتالن دنوس   - 5000 روتیگیریا  - 5000 بویترگنیف لاسگزب -  ینیب  هحفص 6)لوناک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ازیلا6135225  H.PYLORI AG STOOL شیامزآ صیخشت  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6135230 هحفص 6)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

613523437 ستاک 2/0 نولیان هحفص 6)خن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6135257MSH420 لدم تیلپ  تاهاب  رریتسا  هحفص 6)کیتنگم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6135259177MER دادعت  DNA Primer OD 5-8 SCALE 40 N MOLE(6 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6135263R.Wol یتراجت مان  پوکسورفن  هحفص 6)هاگتسدزنل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6135328 تساوخرد  قبط   sofia هحفص 6)رتتاک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تیفیک6135358 دأت  مدع  تروص  رد  تیفیکاب /  / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  /CSR مالقا
دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / ددرگ یم  تدوع 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6135367 یاه  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  ملق  هحفص 6)56  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

امسالپ6135464 رزیالیرتسا  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6135487 فرظ  هحفص 6)هلول و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیم6135823 یبرس 2 هحفص 6)قرو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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