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

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

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

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

( یهگآ دادعت 66  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 2

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

( یهگآ دادعت 174  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

140 1140 1 یدید     1212 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   200هکس ,470 , 000200 ,470 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما387,380387,380رالد تاراما مهرد   11مهرد 1 , 0701 1 1 , 070

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   189,980هکس , 000189,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   278رالد ,700278 سیئوس700, سیئوس کنارف   442کنارف ,800442 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 123,000هکس , 000123,000 , اداناک000 اداناک رالد   302رالد ,600302 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   ,109لایر 020109, 020

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , وروی000 436وروی ,500436 ژورن500, ژورن نورک   41نورک ,50041 ,500

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,506 , 00018 ,506 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ493,570493,570دنوپ نپاژ نینی   دصکی   313,370313,370دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 11 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 194194))

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 هصقانم   هصقانم

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

نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090754000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:45هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:45عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105435 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ  یاه  تیک  یفرصم و  مزاول  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ یاه  تیک  یفرصم و  مزاول  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس -   ، 3519899951 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  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   11 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ6105435 یاه  تیک  یفرصم و  مزاول  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  6666   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک وو   یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب  رابنا  رد  هدنشورف  هنیزه  اب  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101091501000036 زاین :  هرامش 
یتشهب رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 200  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ تسیزامزآ  شجنس  راهب  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ددع 1,200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نیشرپ تسیزامزآ  شجنس  راهب  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BZT04 لدم  Lit 12 تیفرظ یکیتسالپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

ددع 1,440 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ینمیا   ینمیا فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 22

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

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

6104889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلورتکلا هاگتسد  لس  دیرخ  مالعتسا  -717 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000154 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  هدولاش  یتراجت  مان   SHA 896 دک  DEZ لدم کمن  زیلورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 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

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش.ددع  دادعت 3000  اپوس  کرام  نوخ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000915 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
نایناریا بط  امه  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  بط  امه  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 100  یکشزپ  فرصم  رابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلورتکلا زیلورتکلا هاگتسد   هاگتسد لسلس   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا -- 717717 ناونع : : ناونع 33

نوخ نوخ تستس   ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4   acculite دنرب نینوپورت  تساک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000087 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  یتیک  ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I نینوپورت تیک  الاک :  مان 

هتسب 1,500 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر یکشم  هلابز  ءاحماو  والکوتا  نولیان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000789 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
مرگولیک گنر 500 یکشم  هلابز  ءاحماو  والکوتا  نولیان  - 

نیمالم کیتسالپ و  الاک :  هورگ 
مرگولیک  500 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشادهب دحاو  طسوتدیاب  الاک  + دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب تیفیک  ابو  درادناتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 9  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دات  طیحم 

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

ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ   acculiteacculite دنرب   دنرب نینوپورت   نینوپورت تساک   تساک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

گنر گنر یکشم   یکشم هلابز   هلابز ءاحماو   ءاحماو والکوتا   والکوتا نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 66
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cuvettes for spectrophotometers-standard 45mm height , 3.5 ml capacity , wave length rane 190- تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب رتیل  یلیم  لس 4  لخاد  مجح   , ) 2500nm , uv-vis

1101090260000823 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص اذغ  هدننک  هضرع  عجرم   SATAKE هدنزاس عجرم   PCGA و NCG1A لدم  Spectrophotometer Colour Grader هاگتسد هعطق  هنومن  لس  الاک :  مان 
دنراپ

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

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   SECOMAM یتراجت مان   UVLINE9600 لدم  UV-VIS رتموتفورتکپسا الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

لاطبا تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یلایر  ینف و  داهنشیپ  , ددرگ هعلاطم  امتح  دشابیم  تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش عوجر  مالعتسا  مرف  هب  امتح  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  , ددرگیم

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

cuvettes  for spectrophotometers -s tandard 45mm height ,  3.5 ml capacity ,  wave length rane 190 -cuvettes  for spectrophotometers -s tandard 45mm height ,  3.5 ml capacity ,  wave length rane 190 - ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب رتیل   رتیل یلیم   یلیم   44 لسلس   لخاد   لخاد مجح   مجح  , )  , ) 2500nm ,  uv-vis2500nm ,  uv-vis
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6104943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) ششوپ بایذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000864 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
شیاپ لرتنک  هعسوت  نیودت  ناراکمه  هدننک  هضرع  عجرم   RADAR یتراجت مان   R279 holiday detector لدم هلول  طوطخ  قیاع  بای  ذفنم  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیریش رصق  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090838000107 زاین :  هرامش 

نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ملق  8 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09189469347 یتسویپ کردم  قبط  ههام  تخادر 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781645533 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  البرک  -  هار  نابایخ  نیریشرصق -  ناتسرهش  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423890-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423233-083 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط )) ششوپ ششوپ بایذفنم   بایذفنم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 88

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ داوم   داوم ناونع : : ناونع 99
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نیریش رصق  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090838000106 زاین :  هرامش 

نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ملق  3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09189469347 یتسویپ کردم  قبط  ههام  تخادر 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781645533 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  البرک  -  هار  نابایخ  نیریشرصق -  ناتسرهش  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423890-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423233-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیریش رصق  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090838000104 زاین :  هرامش 

نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ملق  12 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09189469347 یتسویپ کردم  قبط  ههام  تخادر 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781645533 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  البرک  -  هار  نابایخ  نیریشرصق -  ناتسرهش  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423890-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423233-083 :: 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 داوم   داوم ناونع : : ناونع 1010

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ داوم   داوم ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یریعم  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا قبط  یناریا )  یالاک  طقف  ) هتسب امسالپ 1 والکوتا  کیژولویب  تست  هتسب و  امسالپ 5 والکوتا  سالک 4  تستدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091217000297 زاین :  هرامش 
نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس یار  نشور  هدنزاس  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم امسالپ  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهاپس یار  نشور  هدنزاس  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم امسالپ  کیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

6105049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا )  )  یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف )) هتسب هتسب 11 امسالپ   امسالپ والکوتا   والکوتا کیژولویب   کیژولویب تست   تست وو   هتسب   هتسب 55 امسالپ   امسالپ والکوتا   والکوتا   44 سالک   سالک تستدیرخ   تستدیرخ ناونع : : ناونع 1212

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگیم عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  تسویپ  تسیل  قبط  اهالاک  ندوب  یلصا   - دنتسه هباشم  اهدک  یکشزپنادند - یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ههام  هس  تخادرپ 

1101000257003350 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایوپ اند  هدننک  هضرع  عجرم   DANDP یتراجت مان   16A لدم یکیتسالپ  ریرک  ماگلامآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
عجرم  Gold Classic یتراجت مان  یددع  ینولیان 50  هتسب   Gold- Co13 لدم  60x140 cm زیاس دناب  ناپسا  یکشزپنادند  تینوی  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

رهم زاس  فیط  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  زاس  فیط  یدیلوت  هدنزاس 
هتسب 200 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DENTSPLY Maillefer یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   A0204 دک یکشزپنادند  رگنیف  رگالپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  سیلگنا   DENTSPLY هدنزاس عجرم   g 30 یا هشیش  فرظ  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک   IRM لدم لونژوا  دیاسکا  کنیز  نامس  الاک :  مان 
یهیقف رتکد  دیهش 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نادند یوترپ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  زیتاید  یتراجت  مان  لدم 801  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 

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

نادند هدننک  هضرع  عجرم   SEplus Mouth Mirrors یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  یدنب  هتسب  عون   702x3-6 لدم یکشزپنادند  هنآ  رس  الاک :  مان 
انروس بط 

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

نارهت تن  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO TECHNOLOGY یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  تکاپ  زیاس 3  یسندوترا  یریگبلاق  یرت  الاک :  مان 
تکاپ 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  کامرز  یتراجت  مان  یددع  راد 50  پیز  یکیتسالپ  هسیک   WHITE لدم یکشزپنادند  یریگبلاق  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 

ناریمش بایرد 
هسیک 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت نولفت  راون  تکرش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ییاوقم 12  هبعج  کی  هجرد  نولفت  راون  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALBERT BROWNE هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 20  لدم 2310  والکوتا  کید  یووب  نومزآ  کپ  تست  رگناشن  الاک :  مان 
ALBERT BROWNE یتراجت مان  تمالس  اترآ  نام  هدننک 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  - هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - رابتعا  خیرات  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوادنشاب  دمیا  وضع   – دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد 

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب ناوآ 600  کرام  نوخ  دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000705 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم   UTEL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   AVAN-AGS01 لدم یگناخ  تبقارم  فرصمرابکی  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم 
هبعج 600 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب ناوآ 600  کرام  نوخ  دنق  تست  راون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ  تبث  رظن  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  تبثهناماس  رد   irc دک اب  روتکاف  شیپ 

دشاب تبث  دمیآ  رد  هدننک  نیمات  تکرش 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   600600 ناوآ   ناوآ کرام   کرام نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 1414
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نیریش رصق  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090838000103 زاین :  هرامش 

نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ملق  8 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09189469347 یتسویپ کردم  قبط  ههام  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781645533 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  البرک  -  هار  نابایخ  نیریشرصق -  ناتسرهش  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423890-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423233-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قباطم  زیاس 6  یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000399 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
ALVIMEDICA TIBBI URUNLER هدنزاس عجرم   ALVIMEDICA یتراجت مان   Alvision لدم  Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  الاک :  مان 

دمراف ونیز  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SAN VE DIS TICARET A.S
ددع 2,200 دادعت : 

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

زکرم زاین  قباطم  زیاس 6  یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ داوم   داوم ناونع : : ناونع 1515

یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ وو   یفارگویژنآ   یفارگویژنآ یکشزپ   یکشزپ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 1616

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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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس کپ 5 یو  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000787 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  - 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب ضیوعت  تنامض  ابو  درادناتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد تسویپ  هارمه  هب  رفص  یالاب  رفص و  ریز  هناخ  درس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس و  ارجا   . دش اب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006020000106 زاین :  هرامش 

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لیتساورتکلا  ES940 لدم یتعنص  هناخدرس  الاک :  مان 

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

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  زکرم  نیا  ناتسرامیب  ات  هاگتسد  یربراب  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس 55 کپکپ   یویو   ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 1717

تساوخرد تساوخرد تسویپ   تسویپ هارمه   هارمه هبهب   رفص   رفص یالاب   یالاب وو   رفص   رفص ریز   ریز هناخ   هناخ درس   درس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ارجا   ارجا  . . دشدش اباب   یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1818

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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتموتکارفروتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000785 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع شوگ 1 راهچ  یبوچ  هحفص  + ددع یقربزیم 1 + ددع میرف 2 لایرت  + تس زنل 1 لایرت  + ددع 1 رتموتکارف روتا  - 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب یمراد  تنامضو  درادناتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل.ژراش  لباق  یرتاب  هارمه  هب  یزیمور  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002476 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ بط  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ABADIS یتراجت مان   ABADIS907 لدم یکشزپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشابیم / روتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناریا )  ) لخاد دیلوت  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .

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

رتموتکارفروتا رتموتکارفروتا ناونع : : ناونع 1919

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل.ژراش   تسیل.ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه هبهب   یزیمور   یزیمور رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ملق  71 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093780000218 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  لادیو  یفنم  لرتنک  مرس  یتراجت  مان   ml 1 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  لادیو  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

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

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیبرابنا برد  لیوحت  تسادروم  مالقادادعت 71

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3229714-054  ، 32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   11 یایا   هشیش   هشیش لایو   لایو یدنب   یدنب هتسب   هتسب عون   عون لادیو   لادیو صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزکرم

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  رب  ینتبم  شفنبنارف  یئرم - یرتموتفورتکپسا  بآ  روزیلانآ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090747000008 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
انبم ونان  هدننک  هضرع  عجرم  کت  بان  یتراجت  مان  نایناریا  انبم  ونان  هدنزاس  عجرم   NMBCLSPR920225 لدم یهاگشیامزآ   UV-VIS رتموتفورتکپسا الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  تاصخشم  رب  ینتبم  شفنبنارف  یئرم - یرتموتفورتکپسا  بآ  روزیلانآ  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818893811 یتسپ :  دک  یدربراک ،  یملع  شزومآ  زکرم  یزاسرهش  نکسم و  بنج  یتعنصرهش  لپ  یادتبا  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33675570-086  ، 33139008-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675569-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنگ هعلق  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم عافترا 2/5  تاعطق  ریاس  هیاپ و  هارمه  هب  ددع  یهاگشیامزآ 20  هسفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093818000057 زاین :  هرامش 

جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
انید دیدارف  ناحارط  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 8536   50x100 cm داعبا یهاگشورف  هسفق  الاک :  مان 

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

جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ربرب   ینتبم   ینتبم شفنبنارف   شفنبنارف یئرم - - یئرم یرتموتفورتکپسا   یرتموتفورتکپسا بآبآ   روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 2222

یهاگشورف یهاگشورف هسفق   هسفق ددع -  -  ددع   2 020 یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هسفق   هسفق ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   SEF 126 ضرع اب  سالک 2  یهاگشیامزآ  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000264 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   SEF 126 ضرع اب  سالک 2  یهاگشیامزآ  دوه  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  ههامکی  نآ  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدحاو نوخ 2  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000807 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدحاو نوخ 2  رتلیف  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 سالک   سالک یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ دوه   دوه ناونع : : ناونع 2424

یدحاو یدحاو   22 نوخ   نوخ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز جع  رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  ینامرد  یمیش  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090564000110 زاین :  هرامش 

ناجنز جع   رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا  صیصخت  تروص  ردو  ههام  هس  یلا  ود  تخادرپ  تلهم  ناجنز -  رصعیلو  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولا  رد  یموب  یاهتکرش  تسیمازلا  هدوسفا  شزرا  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم  یرادباسح  هدهعب  تخادرپ  دهعت  تسارکذب  مزال 

4515777978 یتسپ :  دک  جع ، )  رصعیلو (  ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770753-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770753-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بط نتداپ  لافطا  نوخ  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000798 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بط نتداپ  لافطا  نوخ  تشک  طیحم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینامرد   ینامرد یمیش   یمیش دوه   دوه ناونع : : ناونع 2626

بطبط نتداپ   نتداپ لافطا   لافطا نوخ   نوخ تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  ناتسرامیب  زیلاید  شخب  یفرصم  مالقا  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000234 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
همیم دم  ناهم  هدنزاس  عجرم  شیک  همیم  دم  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  دماید  یتراجت  مان   MC-1000 لدم زیلاید  هاگتسد  یدیرو  ینایرش  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 

شیک
تس 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  لبق 

هدنشورف اب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه 
الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 70

یناطلس سامت 09139578336

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد یدیرو   یدیرو ینایرش   ینایرش ینوخ   ینوخ هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 2828

یموتکرتیو یموتکرتیو یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2929
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یموتکرتیو یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091090000078 زاین :  هرامش 

دهشم ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هاگن هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   g 23 زیاس  VIT23.8268 لدم یکشزپ  مشچ   TDC 16000 یموتکرتیو بورپ  الاک :  مان 

ایرآ رهم  بط 
هبعج 12 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  نتراک   g 23 زیاس  DORC.7123 لدم یکشزپ  مشچ  کرود  نشکناک  اب  میقتسم  بارپ  ودنا  الاک :  مان 

ایرآ رهم  بط  هاگن 
نتراک 12 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  نتراک   g 23 زیاس  IRI.7123 لدم یکشزپ  مشچ  سکدیریا  نشکناک  اب  میقتسم  بارپ  ودنا  الاک :  مان 

ایرآ رهم  بط  هاگن 
نتراک 6 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان   CAR15.8100 دک یکشزپ  مشچ  اویا  هاگتسد  هنازور  تساک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   g 23 زیاس  D06.3269 لدم یکشزپ  مشچ  یلومعم  رون  بورپ  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  نتراک   g 23 زیاس  ED206.1272 دک یکشزپ  یموتکرتیو  راکورت  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  نتراک   8500.23G6T دک یکشزپ  مشچ   TDC ولفیاه راکورت و  رون و  بورپ  یموتکرتیو و  بورپ  تس  الاک :  مان 
ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک 

تس 24 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195965919 یتسپ :  دک  ین 41 ،  هرق  راولب   – دهشم دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37281401-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37273782-051 :: 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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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09171483539 رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000260 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیتند زارف  نتراک   C-1697.3 یلوسپک روتاماگلامآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

سامت 09171483539 رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پک بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000786 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  - 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب ضیوعت  تنامض  ابو  درادناتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

نیتند نیتند زارف   زارف نتراک   نتراک   C- 1697.3C- یلوسپک  1697.3 یلوسپک روتاماگلامآ   روتاماگلامآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030

پکپک بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 3131
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا برد  لیوحت  ههام -  تخادرپ 10  تسا -  هباشم  دک  ناریا  لور -  رتموتکارفروتا 500 ذغاک  هتسب -  هناچریز 600 ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب

1101091090000079 زاین :  هرامش 
دهشم ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   50x100 mm زیاس  Nihon-kohden یلبق کوشورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
HG لدم تمالس  زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   11x180 cm زیاس یفارگویدراکوکا  یفارگونوس و  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

لور 500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195965919 یتسپ :  دک  ین 41 ،  هرق  راولب   – دهشم دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37281401-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37273782-051 :: 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 ذغاک   ذغاک هتسب -  -  هتسب 600600 هناچریز   هناچریز ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 3232
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

20cm کشت چرتسا  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000788 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
( ددع meha (3 دنرب  20cm کشت یفک  (+ ددع meha (3 دنرب  20cm کشت چرتسا  رواک  - 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب راد  تناکضو  درادناتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه هزور  تخادرپ 45  زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  والکوتا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب 

1101095112000811 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   HUMAN MEDITEK CO.LTD هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 250  هبعج  امسالپ  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45  زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  والکوتا  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 cmcm  کشت کشت چرتسا   چرتسا رواک   رواک ناونع : : ناونع 3333

امسالپ امسالپ نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000264 زاین :  هرامش 

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

هیتآ لیتسا 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  اکوچ )  ) نیپساک ینف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  رطاف  تعاس  رب  رتیل  یریگ 8  رطقم  بآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094983000008 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  اکوچ )  ) نیپساک ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

رهشناوضر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپداهرف 09111841655 ددرگ .  لاسرا  الاک  هارمه  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4386191836 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیپساک  ینف  هدکشناد  - اکوچ رصعیلو  کرهش  - رهشناوضر - نالیگ ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44608312-013  ، 44608604-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44608600-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفص رفص یالاب   یالاب هناخدرس   هناخدرس ناونع : : ناونع 3535

هاگتسد هاگتسد کیکی   رطاف   رطاف تعاس   تعاس ربرب   رتیل   رتیل   88 یریگ   یریگ رطقم   رطقم بآبآ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636

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

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

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

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

6105571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدسازیلاید ومه  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000755 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدسازیلاید ومه  لولحم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
نلاگ  3,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل دصراهچ  دصرد  صولخ 99  اب  عیام  مویله  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000756 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتیل دصراهچ  دصرد  صولخ 99  اب  عیام  مویله  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
روید  2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

د.ددرگیم عوجرمالاک  تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم  یدقن *  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدسازیلاید یدسازیلاید ومه   ومه لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 3737

رتیل رتیل دصراهچ   دصراهچ دصرد   دصرد صولخ  9999   صولخ اباب   عیام   عیام مویله   مویله ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک زاین  قباطم  هتهج  هس  یسیرورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092015000001 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 88200101  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996835113 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  شیاین  عطاقت  رصعیلو - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88200101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88872750-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( گنیکرو 24و  یلخاد تیش  26و  یجراخ تیش  ویسپ 1 (  رالوپیاب  پوکسوتکزر  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000289 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
اراک رازبا  کشزپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم  رگنیسیب  یتراجت  مان  یتس  هتسب 1  دک 86710002  یپوکسوراپال  تنملا  گنیکرو  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو تکرش.الاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک.هباشمدک ناریا.ددع  ویسپ 1  رالوپیاب  پوکسوتکزر  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .دشابامتحالاک تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.ههام 3 هیوست.هدنشورف

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتهج هتهج هسهس   یسیرورتکلا   یسیرورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

11 ویسپ   ویسپ رالوپیاب   رالوپیاب پوکسوتکزر   پوکسوتکزر تستس   ناونع : : ناونع 4040
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتوک ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003039 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتوک ملق  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتوک رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 4141
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - ریگ هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000435 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رباه یتراجت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  عجرم   METROHM یتراجت مان   E 1610 لدم یلاتیجید  نیمز  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

هداز قداص  یاقآ  ( 071  ) دک  38133294 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید نیمز   نیمز تمواقم   تمواقم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4242
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نارهت هاگشناد  اکوچ )  ) نیپساک ینف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   Q L 300 لدم روتارناژ  نژوردیه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094983000006 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  اکوچ )  ) نیپساک ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

رهشناوضر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  الاک  هارمه  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4386191836 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیپساک  ینف  هدکشناد  - اکوچ رصعیلو  کرهش  - رهشناوضر - نالیگ ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44608312-013  ، 44608604-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44608600-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیریش رصق  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآداوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090838000105 زاین :  هرامش 

نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ملق  10 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09189469347 یتسویپ کردم  قبط  ههام  تخادر 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781645533 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  البرک  -  هار  نابایخ  نیریشرصق -  ناتسرهش  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423890-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423233-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد کیکی     Q L 300Q L 300 لدم   لدم روتارنژ   روتارنژ نژوردیه   نژوردیه ناونع : : ناونع 4343

یهاگشیامزآداوم یهاگشیامزآداوم ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 156 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/el4sq9k5h8vcq?user=73474&ntc=6105749
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6105749?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wg49tcy3g6vaz?user=73474&ntc=6105767
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6105767?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9193161815 هکرابم یعیفش  داوجدمحم  1401092514011016 هیذغت عبنم  نیزوت و  متسیس  هدنهد  ناشن  1100559 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلا تیانع  SIZE 225x6.9mm-PN8-PVC-DIN 80621401101014011013 تاصخشم ذاب  یتکاس )  ) یبالضاف  PVC یگنیروا هلول  رتم  دیرخ 2100  1010941

03531454478 هداز مشاه 
03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401101014011013 یورک گنیربلور  1020609

03531454977 یناجیوک یرفعج  نسحدمحم  1401101014011017 یدالوف گنیترگ  دیرخ  1010972
9133587595 یقفاب یعناق  ربکا  1401101114011020 هنواهراهچ یهاگشیامزآ  یریگ  هنومن  ( نک ردوپ   ) بایسآ هاگتسد  دیرخ  1070027

09037899088 یباریم اضردمحم  یرافح 1401101114011015 هاگتسد  لئوک  نف  دیرخ  441

:: 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

ناشن ناشن  -  - S IZE 225x6.9mm-PN8-PVC-DIN 8062SIZE 225x6.9mm-PN8-PVC-DIN 8062 تاصخشم   تاصخشم ذاب   ذاب یتکاس ) ) یتکاس  ) ) یبالضاف یبالضاف   PVCPVC  یگنیروا یگنیروا هلول   هلول رتم   رتم   2 1002 100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو   نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس هدنهد   هدنهد

4545
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نادابآ یناقلاط  هلا  تیا  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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  حرش  هب  یجنس  ییاونش  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093904000078 زاین :  هرامش 

نادابآ یناقلاط  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون نامرد  ایاش  یکشزپ  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   HOMOTH یتراجت مان   TYMP 4000 لدم یکشزپ  رتموناپمت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

مان  Echo-Screen III Pro w/o Barcode, TEOAEAND ABR Set. No ATA cable or Supp لدم  AABR و OAE ییاونش شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 
نیون نامرد  ایاش  یکشزپ  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   NATUS یتراجت

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخن  دئات  دروم  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  تادنتسم  دیئات  مدع  تروص  رد  .تسا  هدش  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  مزال  تاحیضوت  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6315943118 یتسپ :  دک  دازآ ،  هاگشناد  یور  هب  ور  راتسرپ  نادیم  هیف  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53361001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53361030-061 :: 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 لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یجنس   یجنس ییاونش   ییاونش هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ELECTRICAL PANEL LV: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم 
1101097684000384 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  فیعض  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدرشف ، هلر ، الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  طسوتم  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدننک ، عطق  لانیمرت ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  یکیناکم ، تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466275*09125839698 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** ELECTRICAL PANEL LVELECTRICAL PANEL LV:: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قبطنم   قبطنم
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - رتمولف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410001254 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیتم تراجت  اردص  هدننک  هضرع  عجرم   Hefei Jingda Instruments هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PPO-40/0.6 لدم زاگ  رتمولف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
شیوپ زیهجت  حارط  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  انام  شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  شیوپ  یتراجت  مان   TF15 لدم نژیسکا  ولقود  رتمولف  الاک :  مان 

انام
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
سفنت سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   Care fusion یتراجت مان  لدم 09220   oxygen 0-15 LPM رتمولف الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدننک - - هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ - - تسویپ قبط   قبط اقیقد   اقیقد تساوخرد   تساوخرد -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- رتمولف رتمولف ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

4848

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

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

زا 156 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nlbhk72kqeear?user=73474&ntc=6105827
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6105827?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1/5ml بویتورکیم یارب  ییالول  سکاب  ویارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000403 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ییات هبعج 100   Bio fil ای  SPL دنرب - 

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

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

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوی یفارگوتامورک  هاگتسد  نوتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001041 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان   metrosep A supp4/250 61006430 لدم ینوی  یفارگوتامورک  هاگتسد  ینوینآ  نوتس  الاک :  مان 

سیئوس هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تیش  اتید  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1/51/5 mlml بویتورکیم   بویتورکیم یارب   یارب ییالول   ییالول سکاب   سکاب ویارک   ویارک ناونع : : ناونع 4949

ینوی ینوی یفارگوتامورک   یفارگوتامورک هاگتسد   هاگتسد نوتس   نوتس ناونع : : ناونع 5050
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  تاحیضوت و  اب  قباطم   SUMY نشیربیاو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001200 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نایکالفا تراجت  دوعص  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRATION TESTER یتراجت مان   TV200 لدم یکینورتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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 ریداقم   ریداقم وو   تاحیضوت   تاحیضوت اباب   قباطم   قباطم   SUMYSUMY نشیربیاو   نشیربیاو ناونع : : ناونع 5151
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سیدرپ 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 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنک تقد  تاحیضوت  هب  مرتحم  هدننک  نیمات  یراذگ  تمیق  ماگنه  افطل  ) دشابیم هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یجنران گنر   - seleca med دنرب - کدوک یاپ  یریگنوخ  تسنال 

1101095626000033 زاین :  هرامش 
سیدرپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   SELECTA MED یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   FLAT لدم  mm 30 زیاس یریگنوخ  تسنل  الاک :  مان 
هتسب 85 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985717444 یتسپ :  دک  کریجنا ،  با  نابایخ  یادتبا   ، کریجنا با  نابایخ   ، دیما ریفس  راولب   ، تلادع نادیم   ، سیدرپ سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76295330-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76297800-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرب دنرب -- کدوک کدوک یاپ   یاپ یریگنوخ   یریگنوخ تسنال   تسنال دنک ) ) دنک تقد   تقد تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   مرتحم   مرتحم هدننک   هدننک نیمات   نیمات یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق ماگنه   ماگنه افطل   افطل )) دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع
یجنران یجنران گنر   گنر  - - seleca medseleca med

5252
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبآ تافلوس 7  مویزینم  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000419 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
Magnesium sulfate heptahydrate injectable grade for parentreral Dosage - 

KricshPharma
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

نت  7 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر هناماس  رد  تکرش  تهج.دوش  یم  هداد  تدوع  ردوپ  یفیک  یاه  نومزآ  لوبق  مدع  تروصرد  ربتعم  زیلانآ  هگرب  اب  هارمه  دشاب  یقیرزت  دیرگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرابجا هناماس  طیارش 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبآ هبآ تافلوس  77   تافلوس مویزینم   مویزینم ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 5353
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یهاگشناد داهج  ییوراد  ناهایگ  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداتسیا یرتیل  والکوتا 70 ریمعت  سیورس و  راد dgm v,sd و  مویکو  یرتل  والکوتا 300 نزخم  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005930000024 زاین :  هرامش 

ییوراد ناهایگ  هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
زربلا نیپساک  هدنزاس  عجرم  والکوردیاه  یتراجت  مان   Lit 300 تیفرظ  SS300 لدم یناتسرامیب  ینوفع  هلابز  زاس  رطخ  یب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  باهذ  بایا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  زاین  تروصرد  تایلام  یهاوگ  یپک  یمسر و  روتکاف  هئارا 

دوش هتفرگ  سامت  یرتنالک  یاقآ  هرامش 09383093416  اب  رتشیب  هاگتسد  ریمعت  صوصخ  رد  تاعالطا  بسک  تهج 

3365166518 یتسپ :  دک  ییوراد ،  ناهایگ  هدکشهوژپ  هنیکس  تشهب  هداج  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداتسیا هداتسیا یرتیل   یرتیل 7070 والکوتا   والکوتا ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس وو     dgm v,sddgm v,sd  راد راد مویکو   مویکو یرتیل   یرتیل   300300 والکوتا   والکوتا نزخم   نزخم ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 5454
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Potassium Chloride KCl تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
KricshPharm grade injectable and parenteral Dosage

1201004117000421 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

 Potassium Chloride KCl - 
KricshPharm grade injectable and parenteral Dosage

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
نت  7 دادعت : 

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

.تسیمازلا هناماس  طیارش  تیاعر  .دوش  یم  تدوع  هنومن  یفیک  یاه  نومزا  تریاغم  تروصرد  تسیمازلا  هنومن  هارمه  زیلانآ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالک 2 ولف  رانیمال  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000802 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  لاژ  هدنزاس  عجرم   JTLVC2 لدم سالک 2  ولف  رانیمال  دوه  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  ود  تخادرپ  دیئامرف  یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  هدومن و  هعلاطم  لماک  ار  اهتسویپ  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Potass ium Chloride KCl Potass ium Chloride KCl KricshPharm grade injectable and parenteral DosageKricshPharm grade injectable and parenteral Dosage ناونع : : ناونع 5555

22 سالک   سالک ولف   ولف رانیمال   رانیمال دوه   دوه ناونع : : ناونع 5656
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  روتاربیلاک  زد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000967 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   T42031 لدم یکشزپ  هنازور  عیرس  تست  رتمیزد  هعشا  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   PTW Freiburg هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هیوست / روتکاف رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / یمتا یژرنا  دم و  یآ  زوجم  هئارا  هباشم / دکناریا  / ددع دادعت 1  روتاربیلاک  زد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام 3

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ هنازور   هنازور عیرس   عیرس تست   تست رتمیزد   رتمیزد هعشا   هعشا شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5757
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکب لیم  لیرتسا 60  راردا  ناویل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000808 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رکب لیم  لیرتسا 60  راردا  ناویل  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  5,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکب رکب لیم   لیم   6060 لیرتسا   لیرتسا راردا   راردا ناویل   ناویل ناونع : : ناونع 5858
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ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفص یالاب  هناخدرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000058 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناهفصارصن یلع  هدننک  هضرع  عجرم  رفص  یالاب  هناخدرس  دربراک   SBN-CR لدم لماک  قاتا  الاک :  مان 

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

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

قاصلا هدنشورف  هدهعب  بصنو  لمح  هنیزه.روتکافوالاک  لیوحتزا  سپ  هام  2 تخادرپ دوش  یراذگ  خرن  تسویپ  تاصخشم  قبطو  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدابآدیس سدنهم   05152544228 سانشراک هرامش.دش  دهاوخن  یسررب  تاصخشموروتکاف  شیپدقافداهنشیپ  یمازلا  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ 

یماج یاقآ   09153287355

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

52522791-051  ، 52524520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفص رفص یالاب   یالاب هناخدرس   هناخدرس ناونع : : ناونع 5959
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یناریا یالاک  طقف   ) Posterior لایبیت نودنات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000300 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تفاب هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   cm 32-23 زیاس  Posterior ورزیرپ ویارک  سیلایبیت  نودنات  تفارگ  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 6 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UIDو IRC دک  . هدننک تکرش  هدهع  هب  لاسرا  لمح.هباشم و  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یناریا یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) PosteriorPosterior  لایبیت لایبیت نودنات   نودنات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 156 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5655vt5qf4zd4?user=73474&ntc=6105998
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6105998?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رغتم رلپمس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000057 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مان دقاف  یتراجت  مان   g 120 رادقم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  لیتسا  یرمیلپ و  سنج   µl 1000-100 تیفرظ  S1000 لدم یهاگشیامزآ  رغتم  رلپمس  الاک :  مان 

دنگوس یکشزپ  یهاگشیامزآ و  نیون  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  دنگوس  یکشزپ  یهاگشیامزآ و  نیون  یاه  هناماس  هدنزاس  عجرم  یتراجت 
هبعج 4 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
مان دقاف  یتراجت  مان   g 120 رادقم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  لیتسا  یرمیلپ و  سنج   µl 100-10 تیفرظ  S100 لدم یهاگشیامزآ  رغتم  رلپمس  الاک :  مان 

دنگوس یکشزپ  یهاگشیامزآ و  نیون  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  دنگوس  یکشزپ  یهاگشیامزآ و  نیون  یاه  هناماس  هدنزاس  عجرم  یتراجت 
هبعج 4 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف  یتراجت  مان   g 120 رادقم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  لیتسا  یرمیلپ و  سنج   µl 10-1 تیفرظ  S10 لدم یهاگشیامزآ  رغتم  رلپمس  الاک :  مان 

دنگوس یکشزپ  یهاگشیامزآ و  نیون  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  دنگوس  یکشزپ  یهاگشیامزآ و  نیون  یاه  هناماس  هدنزاس  عجرم 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلادنرب دیقاب  روتکاف  شیپ  قاصلاو  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 2 ( فرودنپا سانشراکداتدرومدنرب  ) هباشمدکنارزیا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیعس مناخ  09156233185 سانشراک سامت  هرامش 

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

52522791-051  ، 52524520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رغتم رغتم رلپمس   رلپمس ناونع : : ناونع 6161
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ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل 50 والکوتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000056 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اسرد هدنزاس  عجرم  سراپ  تمالس  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   DS 50 لدم  Lit 50 تیفرظ یکشزپ  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ تمالس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرربروتکاف شیپ  دقافداهنشیپو  یمازلا  ینف  تاصخشمودنربدیقابروتکاف  شیپ  قاصلا  بط ) ناحیر  سانشراک  دات  دروم  دنرب  ) هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09156233185 یدیعس مناخ  سانشراک  الاک  لیوحتزا  سپ  ههام  2 تخادرپ هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخن 

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

52522791-051  ، 52524520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هیتآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسودنآ یوشتسش  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050290000149 زاین :  هرامش 

نادمه هیتا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ بط  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   VisEW4000 لدم یپوکسودنآ  هاگتسد  کیتاموتا  هدنیوش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم رد  تاعالطا  یروآدرگ  لودج  یدنب و  زایتما  لودج  ، دادرارق سیون  شیپ  لماش : تاعالطا  هیلک  / دشاب یم  هباشم  هدش  دیق  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09188503550 هرامش اب  یفیس  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  / دشاب یم  دوجوم  تسویپ 

6513963178 یتسپ :  دک  هیتآ ،  ناتسرامیب  توبن  نادیم  یندم  دیهش  کرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281017-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281017-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل 5050 والکوتا والکوتا ناونع : : ناونع 6262

یپوکسودنآ یپوکسودنآ یوشتسش   یوشتسش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000809 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زیلاید رتتک  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیون نامرد  ناوآ  نوخدنق  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000815 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون نامرد  ناوآ  نوخدنق  تیک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیون نیون نامرد   نامرد ناوآ   ناوآ نوخدنق   نوخدنق تیک   تیک ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 156 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fmmzlnt3ngxxs?user=73474&ntc=6106119
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6106119?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000814 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تروپ نزوس  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  600 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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 نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 6666

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

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتابو یرهش  قرب  اب  - نادازون تهج  spo2 پورپ - جنیا لقادح 3  هحفص  هباشم )  دک   -) هاگتسد لباترپ 1 دازون  یرتمیسا  سلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متیر spo2ر فارگ.رتماراپ  شیامن  - دنک راک  لباق 

1101094953001117 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CHARMCARE یتراجت مان   ACCURO لدم لباترپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

09169188922 و06134434142 یحایم : دیرخ  سانشراک 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  174174   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتابو یرتابو یرهش   یرهش قرب   قرب اباب   -- نادازون نادازون تهج   تهج spo2spo2 پورپ   پورپ -- جنیا جنیا لقادح  33   لقادح هحفص   هحفص هباشم )  )  هباشم دکدک    -)  -) هاگتسد هاگتسد 11 لباترپ   لباترپ دازون   دازون یرتمیسا   یرتمیسا سلاپ   سلاپ ناونع : : ناونع
رر spo2spo2 متیر   متیر فارگ.رتماراپ   فارگ.رتماراپ شیامن   شیامن -- دنک دنک راک   راک لباق   لباق

6767
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رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنانز یناتسرامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000129 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب   XL زیاس هبنپ  تنمالیف  هچراپ  سنج  هنانز  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 1,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم مرگ  یرسور 170  اب  هنانزرامیب  سابل.هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6104853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوفعدض لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000122 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
MICROBAC یتراجت مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  ساسح  ریغ  ساسح و  حوطس  دربراک  هدننک  ینوفعدض  هدننک و  کاپ  دصرد  هرتناسنک 2 لولحم  الاک :  مان 

ناملآ  BODE CHEMIE HAMBURG تکرش زا   FORTE
نلاگ 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.دشاب   IMED هزج هدننک  نیمات   . دشاب یناریا  تیفیک  اب  یالاک.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یولع 09375588187 هام  تخادرپ.دوش 1  تسویپ  روتکافشیپ.هدش  تسویپ  الاک  تساوخ  رد.دشاب  لاس  لقلادح 2 ءاضقنا  خیراتزا.تسا 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: 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

هنانز هنانز یناتسرامیب   یناتسرامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 6868

ینوفعدض ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 6969
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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 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6104854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع boston EZ-190CM (10 ریاو رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع رطق 6 (4  spider fx ریاو رتلیف 

1201091012000168 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشابن لاسکی  زارتمک  اضقنا  خیرات  دشاب  یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لک عومجم   14 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن لاسکی  زارتمک  اضقنا  خیرات  دشاب  یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 رطق   رطق   spider fxspider fx  ریاو ریاو رتلیف   رتلیف - -   boston boston EZ- 190CMEZ- 190CM  ریاو ریاو رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 7070
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اون 9*2/5 تیساسح  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000031 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
CHANGZHOU HUALIAN HEALTH هدنزاس عجرم  پیت  اون  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب   2/5x9 cm زیاس یکشزپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

تمالس هیتآ  ناروآ  مان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DRESSING CO .LTD
هتسب 1,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هس  یتخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  ظاحل  روتکاف  شیپ  رد  زین   irc دک ددرگ و  لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسب هن  دشاب  یم  لور  بسچ 1000  دادعت 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6104864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یقرب  شود  ریش  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092353000030 زاین :  هرامش 

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3913161155 یتسپ :  دک  قباس ، ) یامنلگ  ) ژاتیمرآ تکرش  بنج  نیسح  ماما  نادیم  نارهت  میدق  هداج  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42401465-086  ، 42422441-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422361-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2/52/5 ** اون  99 اون تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 7171

یناتسرامیب یناتسرامیب یقرب   یقرب شود   شود ریش   ریش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7272
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زاریش بنیز  ترضح  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 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6104865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وزاتاتیک ددع  پات 400  ویارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000077 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نابیبط یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CRYOTOP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  نینج  دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  الاک :  مان 

ایرآ
هبعج 400 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاریش یکشزپ  مولع  تخادرپ  دنیارف  قبط  تخادرپ  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: 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

وزاتاتیک وزاتاتیک ددع   ددع   400400 پات   پات ویارک   ویارک ناونع : : ناونع 7373
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همارخ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6104884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   ats هاگتسد یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ.دشابیم هباشم  دکناریا  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093592000036 زاین :  هرامش 

همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVAIR یتراجت مان   D-ATS 78 لدم یناتسرامیب  لارتناس  هدرشف  یاوه  دیلوت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
زور 2 دادعت : 

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

.دشابیم تیریدم  نیا  اب  ندرک  راک  ناشخرد  هقباس  یموب و  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب لارتناس   لارتناس هدرشف   هدرشف یاوه   یاوه دیلوت   دیلوت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7474
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 1000  ینیب  شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000916 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   TAMPOGRASS ST یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2x500 cm زیاس سارگوپمات  ینیب  برچ  لیرتسا  شم  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1500  گبورزر  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000902 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
NINGBO MFLAB MEDICAL هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  زیاس  دقاف  ددجم  سفنت  لباقریغ  راد  گب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

LB1310 لدم راصعا  بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENT.CO.LTD
ددع 1,500 دادعت : 

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

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   10001000 دادعت   دادعت ینیب   ینیب شمشم   ناونع : : ناونع 7575

ددع ددع   15001500 دادعت   دادعت گبورزر   گبورزر نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 7676
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنش.ورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
1101091501000035 زاین :  هرامش 

یتشهب رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 200  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ch42000 لدم یسفنت  لاسگرزب  نوکیلیس  گبوبمآ  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف  هجوت  تسویپ  تسیل  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک هباشم  دک 

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

یسفنت یسفنت لاسگرزب   لاسگرزب نوکیلیس   نوکیلیس گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 7777
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دابآ سراپ  سرا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاصخشم  یسنالوبمآ -   AED کوشورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004573000017 زاین :  هرامش 

دابآ سراپ  سرا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ZOLL MEDICAL CORPORATION یتراجت مان   AED PRO لدم یکشزپ  لباترپ  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

یعامتجا نیمات 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسنالوبمآ طقف  کوشورتکلا  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813516 یتسپ :  دک  سرا ،  ناتسرامیب  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726025-045  ، 32726027-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787113-045 :: 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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094233000075 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 3,200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  روتکاف  غلبم  تخادرپ.دشاب  یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاحیضوت  کالم.دشاب  هباشم  دراد  لامتحا  هدش  هیارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هدننک  تکرش  روتکاف  شیپ  لاطبا  بجوم  تسویپ  رد  هدش  هتفگ  تامازلا  تیاعر  مدع.دشاب  یم 

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

تسویپ تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم یسنالوبمآ -  -  یسنالوبمآ   AEDAED  کوشورتکلا کوشورتکلا ناونع : : ناونع 7878

هداس هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 7979
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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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگ ویدراک  ورتکلا  دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094233000076 زاین :  هرامش 

تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

هتسب 70,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  روتکاف  غلبم  تخادرپ.دشاب  یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاحیضوت  کالم.دشاب  هباشم  دراد  لامتحا  هدش  هیارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هدننک  تکرش  روتکاف  شیپ  لاطبا  بجوم  تسویپ  رد  هدش  هتفگ  تامازلا  تیاعر  مدع.دشاب  یم 

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگ یفارگ ویدراک   ویدراک ورتکلا   ورتکلا دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 8080

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریغ رد  تسویپ  تسیل  قبط  اهالاک  ندوب  یلصا   - تسویپ تسیل  قبط  دنتسه  هباشم  اهدک  یکشزپنادند -  یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ههام  هس  تخادرپ  ددرگیم - عوجرم  تروصنیا 

1101000257003351 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایوپ اند  هدننک  هضرع  عجرم   DANDP یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 2505  ییات  ردلوه 6  ملیف  تس  الاک :  مان 
تس 50 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
انیس دم  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 33483-02   cm 23 زیاس یمومع  یحارج   mm 2 کون اب  میقتسم  زنارب  یناوختسا  تروک  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ایوج  هدننک  هضرع  عجرم   JUYA INSTRUMENTS هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 2501  یکشزپنادند  یزول  روراک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUCTOS ODONTOLOGIECOS یتراجت مان  یددع  هتسب 24   Amarrilho یکیتسالپ یکشزپنادند  مدربار  الاک :  مان 

اویه بط  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   S/A
هتسب 80 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نیرولم یناگرزاب  یدیلوت   g LASCOD S.P.A 20 یا هشیش  فرظ   Kromo Glass 2 for fillings یکشزپنادند رطقم  بآ  سیب  رمونیآ  سلگ  نامس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تسالپ ضیف  هدننک  هضرع  عجرم   DIAMANT یتراجت مان   ml 200 یموینیمولآ یطوق  یکشزپنادند  درس  یرپسا  الاک :  مان 
یطوق 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یکیتسالپ 6 هبعج  یدنب  هتسب  عون  نادند  یوترپ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  وکورک  یتراجت  مان  یتین  لدم  یکشزپنادند  یراتور  سکیتنادودنا  لیاف  الاک :  مان 

یددع
هبعج 60 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ESP032001 دک بط  نیرفآ  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   NIC یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 6  هتسب  یکشزپنادند  ستیگ  لاناک  تور  الاک :  مان 

هتسب 450 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DIMEDA هدنزاس عجرم   DIMEDA یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 83.502.25  یکشزپنادند  ردیرپسا  الاک :  مان 
شیک سا  یب  نا  هدننک 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

عاجش بط  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   HOPF RINGLEB AND CO.GMBH AND CIE یتراجت مان   mm 16 زیاس یکشزپنادند  یساملا  زرف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  - هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - رابتعا  خیرات  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوادنشاب  دمیا  وضع   – دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد 

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000191 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک نامیپ  کین  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  نامیپ  کین  یتراجت  مان   LUCENT لدم یکیرتکلا  مزیناکم   C-Arm تنسول ویدار  تخت  الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یمومع  طیارش  تیاعر  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رایرهش هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  یزادنا  هارو  زیهجت  تهج  دیرخ 

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

یکیرتکلا یکیرتکلا مزیناکم   مزیناکم   C-ArmC-Arm  تنسول تنسول ویدار   ویدار تخت   تخت ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب ناتسرهش  اضر  ماما  ناتسرامیب  یکشزپ ، مولع  هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 200 رد 2/40  گرزب 1/60  کی ال  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 500 رد 1   1 کچوک الود  ناش 

ددع دادعت 1000 رد 1/5  گرزب 1/5  الود  ناش 
دیسا هب  مواقمو  هار  جک 

1101091909000064 زاین :  هرامش 
دنجریب ناتسرهش  اضر ع   ماما  ناتسرامیب  یکشزپ   مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رتسگ رمیلپ  بط  ایمرا  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  رمیلپ  بط  ایمرا  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس  دقاف  هار  جک  لاگرت  سنج  لمع  قاتا  ناش  الاک :  مان 
ددع 1,700 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  رظندروم  یالاک  دنرب  ددرگ و  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - ناتسرامیب برد  الاک  لیوحت  هباشم - دکناریا 

ددرگ لاسرا  تسویپب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  ددرگ  جرد  صلاخ  غلبم   - ههام لقادح 6 تخادرپ 

9714815395 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب   - یناقلاط نابایخ   - دنجریب دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31624041-056  ، 31624039-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233680-056 :: 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

دادعت دادعت   1/51/5 ردرد     1/51/5 گرزب   گرزب الود   الود ناش   ناش ددع   ددع 500500 دادعت   دادعت   11 ردرد     11 کچوک کچوک الود   الود ناش   ناش ددع   ددع 200200 دادعت   دادعت   2 /402/40 ردرد     1/601/60 گرزب   گرزب الال   کیکی   ناش   ناش ناونع : : ناونع
دیسا دیسا هبهب   مواقمو   مواقمو هار   هار جکجک   ددع   ددع 10001000

8383
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش   . ملاس کرام  ددع  دادعت 1200  تنکربول  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000914 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
لژ یلپ  زیلاپ  یتراجت  مان  قفش  بط  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 5 یکیتسالپ یرطب  تناکیربول  لژ  الاک :  مان 

یرطب 1,200 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش  . . ملاس ملاس کرام   کرام ددع   ددع   12 001200 دادعت   دادعت تنکربول   تنکربول لژلژ   ناونع : : ناونع 8484
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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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت ههام  راهچ  هیوست  رابنا  هنومن  قبط  فورپ  رتاو  تام  همینژارفرپ  اب  غیتو 100*60  پاچ  اب  یکشزپ  کرادم  لبیل  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا برد 

1101090614001320 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   CAKIRL MATBAACILIK هدنزاس عجرم   90x130 mm زیاس ینتسب  یدنب  هتسب  دربراک   EUH سنج یترارح  بسچرب  الاک :  مان 
نهیم ینتسب  ینبل و  ییاذغ  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع 

ددع 300,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتسب ینتسب یدنب   یدنب هتسب   هتسب دربراک   دربراک   EUHEUH  سنج سنج یترارح   یترارح بسچرب   بسچرب ناونع : : ناونع 8585
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  تامازلا  تیاعر  - نتراک کی  نزوس 17  4/0 کلیس هیخب  خن  نتراک و  10 دادعت s63019b3-19 نزوس هیخب 3/0 خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218 سامت  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا زکرمزا  هیداتو 

1101099414000400 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  کلیس  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 11 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرمزا هیداتو  لک  هرادا  تامازلا  تیاعر  - نتراک کی  نزوس 17  4/0 کلیس هیخب  خن  نتراک و  10 دادعت s63019b3-19 نزوس هیخب 3/0 خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218 سامت  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیخب هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 8686
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیسو یرتیل  یرتیل و7 یرتیل و 5 یرتیل و3 کی  سکاب  یتفیس   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( قیرزت

1101091615000348 زاین :  هرامش 
مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT03 لدم  Lit 7 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 

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

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه.دوش  یم  هدنادرگرب  الاک  تیفیک  مدع  تروص  رد.ددرگ  ماجنا  ررقم  نامز  رد  یروف و  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  یم و  یمازلا  الاک  گولاتاک.ددرگ 

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیسو ینیسو یرتیل   یرتیل وو77 یرتیل   یرتیل 55 وو   یرتیل   یرتیل وو33 یرتیل   یرتیل کیکی   سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس  ) ) یتساوخرد یتساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع
(( قیرزت قیرزت

8787
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش  .ددع  دادعت 6000  زیاس 30  یسوط  نشکاس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000913 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
هدیدپ بط  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   WJ لدم نشکاس  هلول  الاک :  مان 

هتسب 6,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ سراپ  سرا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوشورتکلا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004573000016 زاین :  هرامش 

دابآ سراپ  سرا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   RELIVE DM5 لدم رامیب  ایحا  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  رد  لماک  تاحیضوت  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813516 یتسپ :  دک  سرا ،  ناتسرامیب  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726025-045  ، 32726027-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787113-045 :: 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

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش .ددع   .ددع   60006000 دادعت   دادعت   3030 زیاس   زیاس یسوط   یسوط نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 8888

کوشورتکلا کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8989
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نارهت یریعم  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) یمالعا زیاس  قبط  لینیو  سکتال و  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000296 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیفلد هدننک  هضرع  عجرم   LARA یتراجت مان  یددع  هبعج 100   M زیاس سکتال  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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 200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نیفلد هدننک  هضرع  عجرم   LARA یتراجت مان  یددع  هبعج 100   S زیاس سکتال  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) یمالعا یمالعا زیاس   زیاس قبط   قبط لینیو   لینیو وو   سکتال   سکتال ردوپ   ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دشاب هطوبرم  سانشراک  دات  / یددع 100 لور 250( یناریا لاسگرزب ( رامیب  ییاسانش  دیفس  دنبتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050259001218 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امس هدنزاس  عجرم   TSC یتراجت مان  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   25x295 mm داعبا  TDP 225W لدم لاسگرزب  رامیب  ییاسانش  دیفس  دنبتسد  الاک :  مان 

یتآ دید  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  هناماس 
هتسب 250 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوستو 2 هباشم  دک  ناریا  / دشاب هطوبرم  سانشراک  دات  / یددع 100 لور 250( یناریا لاسگرزب ( رامیب  ییاسانش  دیفس  دنبتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127791765/ دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  / دشابیم

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// دشاب دشاب هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات // یددع یددع 100100 لور لور 250250 (( یناریا یناریا لاسگرزب ( ( لاسگرزب رامیب   رامیب ییاسانش   ییاسانش دیفس   دیفس دنبتسد   دنبتسد ناونع : : ناونع 9191
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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه یدرف  رتمیزود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000289 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   T60010HP-4 لدم یکشزپ  رتمیزود  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدرف رتمیزود  رظن  دروم  لوصحم   - ددرگ تسویپ  لوصحم  گولاتاک  هارمه  روتکاف  شیپ  افطل  دشابیم  ضرفشیپ  تروصب  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم ناسانشراک  دات  زا  دعب  یدهعت  تخادرپزاب   - دشابیم دنمشوه 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: 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

یکشزپ یکشزپ رتمیزود   رتمیزود ناونع : : ناونع 9292
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ناهفصا نارمچ  دیهش  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 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسیمازلا هناماس  رد  دنرب  ندومن  صخشم  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم  زاین  ANTOOM-KDL-BARD دنرب اب  طقف  روتیلفنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101092789000254 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اویه بط  ریما  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   ml 20 زیاس یکشزپ  روتیلفنیا  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  -- ههام تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: 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

-- تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردرد   دنرب   دنرب ندومن   ندومن صخشم   صخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم زاین   زاین ANTOOM-KDL-BARDANTOOM-KDL-BARD  دنرب دنرب اباب   طقف   طقف روتیلفنیا   روتیلفنیا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا

9393
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوراج یتسد -  ییوشتخر  ردوپ  لماش - : نانکراک  یهافر  یدرف و  تظافح  ینمیا ، تازیهجت  مالقا و  یفرصم و  یفیظنت و  تازیهجت  مالقا و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و ینمیا -  شفک  راد -  هبل  هالک  راک -  سابل  فیظنت و - ....  هچراپ  یکیتسال -  فک  یت  یتسد - 

( نمهب ید - رذآ - ) ههام هس  رهشوب  ردنب  رد  اهروانش  زا  یشان  دئاز  داوم  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101003702000132 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق  1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهشوب رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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

ییوشتخر ییوشتخر ردوپ   ردوپ لماش - : - : لماش نانکراک   نانکراک یهافر   یهافر وو   یدرف   یدرف تظافح   تظافح ینمیا ، ، ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا وو   یفرصم   یفرصم وو   یفیظنت   یفیظنت تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ینمیا -  -  ینمیا شفک   شفک راد -  -  راد هبل   هبل هالک   هالک راک -  -  راک سابل   سابل وو - ....  - ....  فیظنت   فیظنت هچراپ   هچراپ یکیتسال -  -  یکیتسال فکفک   یتیت   یتسد -  -  یتسد یوراج   یوراج یتسد -  -  یتسد

9494
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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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ دات  هنومن  دزمراک  زا  لبق  رابنا  برد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  هنومن  قبط  زیاس  یگنر  یژولویدار  تکاپ  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614001318 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینایناخ ماس  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 500   A3 زیاس ییاوقم  سنج  یژولویدار  تکاپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناقلاط هلا  تیا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  لخاد  تاصخشم  هب  هجوت  اب  لاسگرزب  نشکاس  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095194000065 زاین :  هرامش 

یناقلاط هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   MC10 دازون یصصخت  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931875131 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3372622-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3372622-084 :: 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

ددرگ ددرگ دات   دات هنومن   هنومن دزمراک   دزمراک زازا   لبق   لبق رابنا   رابنا برد   برد لیوحت   لیوحت ههام   ههام راهچ   راهچ هیوست   هیوست هنومن   هنومن قبط   قبط زیاس   زیاس یگنر   یگنر یژولویدار   یژولویدار تکاپ   تکاپ هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 9595

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف لخاد   لخاد تاصخشم   تاصخشم هبهب   هجوت   هجوت اباب   لاسگرزب   لاسگرزب نشکاس   نشکاس هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هظحالم تسویپ  - هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  - ههامود تخادرپ  - هباشمدک ناریا  (- OAE) نادازون یرگلابرغ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09385696856 دوش

1101094953001115 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

OTOMETRICS یتراجت مان  نامرد  تفرشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   Capella 2 لدم  OAE ییاونش شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

09385696856 دوش هظحالم  تسویپ  - هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  - ههامود تخادرپ  - هباشمدک ناریا  (- OAE) نادازون یرگلابرغ  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( OAEOAE  ) ) نادازون نادازون یرگلابرغ   یرگلابرغ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9797

یکشزپ یکشزپ لیرتسا   لیرتسا امسالپ   امسالپ یدنب   یدنب هتسب   هتسب ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358 یجرف : 

1101094152000241 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا سیدهب  تمالس  ازفا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یلور  نتراک 1   30x700 cm زیاس یکشزپ  لیرتسا  امسالپ  یدنب  هتسب  ذغاک  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نایناریا سیدهب  تمالس  ازفا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یلور  نتراک 1   25x700 cm زیاس یکشزپ  لیرتسا  امسالپ  یدنب  هتسب  ذغاک  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نایناریا سیدهب  تمالس  ازفا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یلور  نتراک 1   20x700 cm زیاس یکشزپ  لیرتسا  امسالپ  یدنب  هتسب  ذغاک  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نایناریا سیدهب  تمالس  ازفا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یلور  نتراک 1   15x700 cm زیاس یکشزپ  لیرتسا  امسالپ  یدنب  هتسب  ذغاک  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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( 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب یکشزپ  رزیالوبن  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000291 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** لاسگرزب یکشزپ  رزیالوبن  کسام   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

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

لاسگرزب لاسگرزب یکشزپ   یکشزپ رزیالوبن   رزیالوبن کسام   کسام ناونع : : ناونع 9999

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

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

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

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

6105239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریصح بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000295 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   5x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   10x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   15x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   20x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صخشم تهج  طقف  الاکدک.تسا  یمازلا  یس  رآ  یآ  دک.دشاب  دمیآ  رد  تبث  دیاب  دنرب.تسا  یمازلا  شورف  زوجم  هئارا   ، ههام شش  ات  هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.تسا  لوبق  لباق  زکرم  طسوت  تیفیک  دات  دمیآ و  رد  تبث  تروص  رد  اهدنرب.دشاب  یم  الاک  عون  ندومن 

6671713144 یتسپ :  دک  رجف ،  ناتسرامیب  تلاسر  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34530282-087  ، 34521460-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34521518-087 :: 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

یریصح یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا یکشزپ  رزیالوبن  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000290 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** لافطا یکشزپ  رزیالوبن  کسام   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

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

لافطا لافطا یکشزپ   یکشزپ رزیالوبن   رزیالوبن کسام   کسام ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب هداس  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000289 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لاسرا  لور  کی  بسحرب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

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

لاسگرزب لاسگرزب هداس   هداس نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب هریخذ  گب  اب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000288 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  هریخذ  گب  اب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  کی  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

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

لاسگرزب لاسگرزب هریخذ   هریخذ گبگب   اباب   نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید یرتیل  روف 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000880 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
* سانشراک طسوت  دات  زا  سپ  شرافس  لوبق  ** 09171910924 رگراک نیما  : سانشراک - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک :   . دشابیم تیووا  رد  هدننک  دیلوت  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

لاتیجید لاتیجید یرتیل   یرتیل   5555 روف   روف ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالن دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000802 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نوتالن دنوس  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  18,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

نوتالن نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358 یجرف : 

1101094152000238 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدیدپ کیتسالپ  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  لزید  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  فعاضم  یریخات  مودناک  الاک :  مان 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فعاضم فعاضم یریخات   یریخات مودناک   مودناک ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هوهق  نیداتب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

ددع شجنس  دحاو 
09188840358 یجرف : 

1101094152000237 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم نجورب  نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  نجورب  نانح  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  فرظ   Lit 4 یسدیمیرتس هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
نجورب نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  هضرع 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 هوهق   هوهق نیداتب   نیداتب ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358: یجرف

1101094152000236 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم نجورب  نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  نجورب  نانح  یتراجت  مان  گنر  زبس  ینلیپورپ  فرظ   Lit 4 نیداتب هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
نجورب نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  هضرع 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LitLit   44 نیداتب   نیداتب هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید سوینزرف  هاگتسد  هب  طوبرم  زیاس 17  رد  یدیرو  ینایرش  لدینددع  دادعتو 1200 یدیرو ، ینایرش  تس  تفج  دادعت 500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09163502535

1101096039000158 زاین :  هرامش 
یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

شیک همیم  دم  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  دماید  یتراجت  مان  یدیرو  ینایرش  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تس 1,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک 09163502535 هرامش  دشاب ، یم  تسویپ  مئامض  ، دوش هعجارم  زاین  یلک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620092-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: 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

یدیرو یدیرو ینایرش   ینایرش تستس   تفج   تفج 500500 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یریعم  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 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامازلا  قبط  یناریا )  یالاک  طقف   ) تناس لوط 270  هب  تناس   10 20 لیربیو )  ) یچگ ریز  دناب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000295 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   20x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 3,840 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 7,680 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: 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

(( لیربیو لیربیو  ) ) یچگ یچگ ریز   ریز دناب   دناب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . لمح یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002475 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   st12 لدم  90x50 cm داعبا یکشزپ  لیتسا  راد  دراگ  هقبط  ود  یلارت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MT24 لدم  100x30 cm داعبا یکشزپ  دربراک  نژیسکا  لمح  یلارت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AB17 لدم  80x50 cm داعبا یکشزپ  دربراک  اذغ  لمح  یلارت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AB24 لدم  50x80 cm داعبا یکشزپ  لیتسا  وشک  زد 4  کت  وراد  یلارت  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشابیم / روتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناریا )  ) لخاد دیلوت  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .

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

لمح لمح یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسد ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000119 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  قرش  کاپ  نیون  ییایمیش  هدنزاس  عجرم   SANOCID PLUS یتراجت مان   Lit 0/5 ینلیتا یلپ  یرطب  تسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک 
یرطب 540 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک یلاسرا  هنومن  اب  قباطت  مدع  تروص  رد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسا  هدنشورف  هدهعب  نامرد  تیریدم  ات  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب وراد  اذغ و  زا  لگنا  چراق و  دض   ، لادیسرتکاب ، لادیسوریو یاه  هیدات  یاراد.دوشیم  عوجرم 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: 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

تسد تسد ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 156 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/85u3r24laxvfr?user=73474&ntc=6105365
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6105365?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  - دشاب ناریا  تخاس  زیاس 24  هار  هس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000801 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  کپ 1  رتسیلب  هتسب  زیاس 24  یژولوروا  هدش  نورتس  هار  هس  فرصمرابکی  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

دیرو
ددع 200 دادعت : 

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

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس زیاس  2424   زیاس هار   هار هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 113113
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یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166520156 سانشراک هتسب  40 دادعت  ( الاب خیرات  امتح  دصرد ( نیسرپیلف 3 یمرگ /  یلیم  ناکولیرپ 30 citanest تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000157 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  نیسرپیلف  نیئاکولیرپ  یتراجت  مان   ml 1 یددع ییاوقم 50  هبعج   mg+0/045 ml 30 زد جیرتراک  یناسنا  یوراد  نیسرپیلف  نیئاکولیرپ  الاک :  مان 

نامقل یتشادهب  ییوراد و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هبعج 40 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ، دوش یم  هدننک  نیمات  تساوخرد  لاطبا  ثعاب  یرازگراب  مدع  وددرگ  یرازگراب  دصردص  روتکاف  شیپ  زوجم و  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166520156، تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   ، سانشراک طسوت  وراد  دات  طرش  هب  هامکی  زادعب  باسح 

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620092-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: 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

دصرد دصرد نیسرپیلف  33 نیسرپیلف یمرگ /  /  یمرگ یلیم   یلیم 3030 ناکولیرپ   ناکولیرپ   c itanestc itanest ناونع : : ناونع 1141 14
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادکره 2000  هنارتخد  لافطا و  لاسگرزب و  راردا  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

09188840358 یجرف : 
1101094152000243 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  راردا  هسیک  الاک :  مان 

ددع 6,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلداع سدنهم  سانشراک 09178417202 سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000258 زاین :  هرامش 

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

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنارتخد هنارتخد وو   لافطا   لافطا وو   لاسگرزب   لاسگرزب راردا   راردا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 115115

یکشزپ یکشزپ لیرتسا   لیرتسا نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  یکشزپنادند  یفرصم  لیاسو  ملق  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000055 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لایور یددع  ینوفلس 100  هتسب  رد  ینولیان  فرصمرابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراکداتو  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  33800173 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: 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

ینولیان ینولیان فرصمرابکی   فرصمرابکی ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هساک  لیم  سیآ 200 لارنیم  ندب  هدننک  کنخ  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060008000027 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
دادرهم نهک  ارآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  امیر  سیآ  لارنیم  یتراجت  مان   ml 200 یکیتسالپ یطوق  ندب  هدننک  کنخ  لژ  الاک :  مان 

یطوق 360 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک  تهج   . وراد اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  هیدات و  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: 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

یایا هساک   هساک لیم   لیم 200200 سیآ   سیآ لارنیم   لارنیم ندب   ندب هدننک   هدننک کنخ   کنخ لژلژ   ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358 یجرف : 

1101094152000244 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اناداپسا بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  کپ 1  یو  هتسب  سالپ  روتاگیرا  لدم  فرصم  رابکی  لیرتسا  مخز  وشتسش  متسیس  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ روتاگیرا   روتاگیرا لدم   لدم فرصم   فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا مخز   مخز وشتسش   وشتسش متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1191 19

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ لیرتسا  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094233000074 زاین :  هرامش 

تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لدم 11909  هیال  سا 5  ما  سا  هتفابن  جوسنم  یفارگویژنآ  یحارج  لیرتسا  تس  الاک :  مان 

سراپ بط  نامرد  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  بط  نامرد  زیهجت 
تس 1,500 دادعت : 

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

ههام هس  روتکاف  غلبم  تخادرپ.دشاب  یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاحیضوت  کالم.دشاب  هباشم  دراد  لامتحا  هدش  هیارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هدننک  تکرش  روتکاف  شیپ  لاطبا  بجوم  تسویپ  رد  هدش  هتفگ  تامازلا  تیاعر  مدع.دشاب  یم 

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

یفارگویژنآ یفارگویژنآ لیرتسا   لیرتسا کپکپ   ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازفا سانشراک 09171483539 سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000261 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناوت رادتقا  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 تیفرظ  TS-AWMH1 لدم جنس  دق  ندب و  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

شجنس ناوت  رادتقا  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  شجنس 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیولیگهک رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازفا سانشراک 09171483539 سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدرس 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 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدرس ناتسرهش  تشادهب  زکرم  تهج  رلپاد  لاتف  لاتیجید  هاگتسد  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093444000021 زاین :  هرامش 

تشدرس نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم زربلا  تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER SURGICAL یتراجت مان   L250 دیکینوس لدم  نینج  بلق  نابرض  تراه  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   COOPER SURGICAL هدنزاس
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5961954816 یتسپ :  دک  تارباخم ،  هرادا  یوربور  هر )  ماما (  نابایخ  تشدرس –  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44322712-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322712-044 :: 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

جنس جنس دقدق   وو   ندب   ندب نزو   نزو یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یلاتیجید   یلاتیجید وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 12 112 1

نینج نینج بلق   بلق نابرض   نابرض تراه   تراه لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 122122
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  تامازلا  تیاعر  -1728 ددع نزوس 17   4/0 کلیس هیخب  خن  وددع  17280 دادعت s63019b3-19 نزوس هیخب 3/0 خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218 سامت  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا زکرمزا  هیداتو 

1101099414000401 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  کلیس  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 792 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر -1728 ددع لداعم  نتراک  کی  نزوس 17  4/0 کلیس هیخب  خن  وددع  لداعم 17280 نتراک  10 دادعت s63019b3-19 نزوس هیخب 3/0 خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218 سامت  - هباشم دک  ناریا  - تسیمازلا زکرمزا  هیداتو  لک  هرادا  تامازلا 

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسوپ تسوپ یور   یور کلیس   کلیس یحارج   یحارج هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 123123
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهدریش فرصم  رابکب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000799 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یهدریش فرصم  رابکی  تس  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 25*20  Foji کرام یژولویدار  کشخ  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000622 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یاه  تسیژولویدار  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ملیف  یجوف  هدنزاس  عجرم   FUJI FILM ML یتراجت مان   20x25 cm زیاس یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میدنمشهاوخ.دشاب یم  روتکاف  الاک و  لیوحت  زادعب  هام  تخادرپ.دینک 3  یراذگ  تمیقرظن  دروم  کرامافطل   . تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیراذگب لصا  ملیف  افطل.دیراذگب  یلم  کناب  باسح  هرامش 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: 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

یهدریش یهدریش فرصم   فرصم رابکب   رابکب تستس   ناونع : : ناونع 124124

2020 ** 2525 زیاس   زیاس   FojiFoji کرام   کرام یژولویدار   یژولویدار کشخ   کشخ ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 125125
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نارهت یریعم  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامازلا  قبط  یناریا )  یالاک  طقف   ) هکت هس  یس  یس  مجح 10  یکشزپ  گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000298 زاین :  هرامش 

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

ددع 20,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COLOPLAST یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 4/8 زیاس  ACBC55 دک یژولورا  بلاح  یج  لباد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000395 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هار نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 4/8 زیاس  ACBC55 دک یژولورا  بلاح  یج  لباد  تنتسا  الاک :  مان 

رترب دشر  هعسوت و 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکت هکت هسهس   یسیس   یسیس     1010 مجح   مجح یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

یژولورا یژولورا بلاح   بلاح یجیج   لباد   لباد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 127127
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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 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300  UPP-110S یفارگونوس لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000290 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان  یلور  نتراک 100   mm 110 ضرع  m 20 لوط  UPP-110S یترارح ذغاک  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح.یمسرروتکاف . IMED ردالاکو تکرش.دشاب  هتشادالاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک .sony دنربددع دادعت 300   UPP-110S یفارگونوس لور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت ناگدننک  نیمات.دوش  تبث  IRC دکروتکافرد.دوشدولپآروتکاف شیپ.ههام  3 هیوست.هدنشورف هدهعرب 

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 300300 دادعت   دادعت   UPP- 1 10SUPP- 1 10S یفارگونوس   یفارگونوس لور   لور ناونع : : ناونع 128128
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یتعیرش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر یاراد  دشاب -  یموینیمولآ  سنج  یاراد  ( - ددع  2  ) یرتیل نژیسکا 3  زاگ  ردنلیس  ( - ددع  4 یرتیل ( نژیسکا 8  زاگ  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نژیسکا درادناتسا  ریش  دیفس و  درادناتسا 

1101093942000191 زاین :  هرامش 
یتعیرش ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ما یترآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس   Lit 40 مجح دصرد  صولخ 99/5 یتعنص  یبط و  زاگ  نژیسکا  الاک :  مان 
ردنلیس 6 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یموینیمولآ  سنج  یاراد  یناتسرامیب - هدافتسا  تهج  ( - ددع  2  ) یرتیل نژیسکا 3  زاگ  ردنلیس  ( - ددع  4 یرتیل ( نژیسکا 8  زاگ  ردنلیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیدات الاک و  لیوحت  زا  دعب  - ههام هس  تروص  هب  تخادرپ   - imed هیدات یاراد   - نژیسکا درادناتسا  ریش  دیفس و  درادناتسا  گنر  یاراد 

7914964157 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  یارسداد  بنج  رصان  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350690-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350691-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر یاراد   یاراد دشاب -  -  دشاب یموینیمولآ   یموینیمولآ سنج   سنج یاراد   یاراد ( - ( - ددع ددع   22  ) ) یرتیل یرتیل نژیسکا  33   نژیسکا زاگ   زاگ ردنلیس   ردنلیس ( - ( - ددع ددع   44 یرتیل ( ( یرتیل   88 نژیسکا   نژیسکا زاگ   زاگ ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع
نژیسکا نژیسکا درادناتسا   درادناتسا ریش   ریش وو   دیفس   دیفس درادناتسا   درادناتسا

129129
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لوتک دابآ  یلع  یرهطم  دیهش  یزور  هنابش  یصصخت  هاگنامرد   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تینوی  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090871000007 زاین :  هرامش 

لوتک دابآ  یلع  یرهطم  دیهش  یزور  هنابش  یصصخت  هاگنامرد  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 : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دابآ یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  ارجا  بصن و   ، لقن لمح و  هنیزه  -2

دشاب یناریا  امازلا  الاک  -3
دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگ  راب  هناماس  رد  لیمکت و  امازلا  تسویپ  مرف  -4

ددرگ یراذگراب  روتکاف  - 5

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  یرهطم  دیهش  هاگنامرد  یرادنامرف ، یور  هب  ور  سیمراپ ، لته  زا  رت  ناپ  ، اضر ماما  راولب  دابآ ،  یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4941933969

34221671-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34221673-017 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ 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 :

زا 156 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eqccf3gy68ww5?user=73474&ntc=6105520
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6105520?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیقدیرخ طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد  - تسا هباشم  دک  ناریا   - دیرخ طیارش  قبط  دازون  روکلن  فرصم  رابکی  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ 

1101090319000425 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   RSA002DN هسانش دک  یددع  نتراک 1  دازون  لاسگرزب و  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   NELLCOR یموف فرصم  رابکی  بورپ  الاک :  مان 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO.LTD هدنزاس عجرم  حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع 

ددع 96 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ددع  زکرم 96  تساوخرد  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیقدیرخ تمیقدیرخ طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر مدع   مدع تروص   تروص ردرد   -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - دیرخ دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط دازون   دازون روکلن   روکلن فرصم   فرصم رابکی   رابکی سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع
ددرگیم ددرگیم لاطبا   لاطبا یداهنشیپ   یداهنشیپ

131131
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج دادعت 10000  تکفرپ  یپوا   L زیاس سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000033 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  گرزب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  لاسرا  IRC دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عراز  09134539608

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اونوکهم دنرب  امتح  اونوکهم 5*5  تسالپوکل  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000032 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هیوازریم یرصان  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   BONMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   5x5 cm زیاس تسالپ  وکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لور  بسچ 1000  دادعت  دشاب  یم  ههام  هس  تخادرپ  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  لاسرا  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عراز دشاب 09134539608 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفج تفج   1000010000 دادعت   دادعت تکفرپ   تکفرپ یپوا   یپوا   LL زیاس   زیاس سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 132132

اونوکهم اونوکهم دنرب   دنرب امتح   امتح   55 ** 55 اونوکهم   اونوکهم تسالپوکل   تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 133133
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصمرابکی ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000831 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک  MOLNLYCKE یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  لمع  قاتا  ناراتسرپ  ناحارج و  دربراک   L زیاس فرصمرابکی  لیرتسا  شوپور  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

یوجدم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هتسب 10,000 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش 

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصمرابکی فرصمرابکی ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 134134
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  یفقس  لوسنک  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000178 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

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

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

رتشیب تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  - 3 ددرگ یرازگ  رابو  اضماو  رهم  روتکاف  شیپ  هارمهب  ینف  تاصخشم  - 2 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیازک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یجارس  سدنهم  هرامش 01133362258  اب 

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: 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

لمع لمع قاتا   قاتا یفقس   یفقس لوسنک   لوسنک هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 135135
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب  تاکرادت  رابنا  رد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
یرابتعا تروص  هب  تخادرپ 

1101091501000040 زاین :  هرامش 
یتشهب رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 200  هدننک :  رازگرب 

هدیخر یرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SABIRER یتراجت مان  لدم 00170   220x200 cm داعبا هرفن  کت  یا  هچراپ  هفحلم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هبهب تخادرپ   تخادرپ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا دشاب   دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت رابنا   رابنا ردرد   لیوحت   لیوحت ناونع : : ناونع
یرابتعا یرابتعا تروص   تروص
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب لاکیرتکلا  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000128 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس تسیز  ناوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TZ-2500 لدم لاکیرتکلا  نکشراهچ  تخت  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس رد  زاجم  یاهتکرش  وزج  یتسیابیم  تمیق  هدنهد  هیارا.دشابیم  یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  تادنتسم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  تمیق  یلخاد  تادیلوت  یارب  طقف  هدوی و  روکذم  تساوخرد  یارب 

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: 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

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09103785717 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ  طیارش  هنومن و  قبط  کسام  رتلیف  ددع  دیرخ 4000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095511000434 زاین :  هرامش 

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ ناشخرد  باتفآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PF-1A ضیوعت لباق  کسام  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617919144 یتسپ :  دک  یقودصدیهش ،  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33742190-034  ، 32117746-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117726-034 :: 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

رامیب رامیب لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تخت   تخت ناونع : : ناونع 137137

کسام کسام رتلیف   رتلیف ددع   ددع 40004000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000994 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ییوراد  تنتسا  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ودتخادرپ دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 09176996962 ریصن  مناخ  ینف  سانشراک  سامت  هرامش   . دشاب هتشاد  خیرات  لاسکی  لقادح  الاک   . دشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک  ههام و 

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 139139
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   cpr تخت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000757 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط   cpr تخت - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیشنورد زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000131 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 5  هتسب  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادناریز تیشنورد  مه 60*90 زیاس  هدنشورف .  هدهعرب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cprcpr تخت تخت ناونع : : ناونع 140140

تیشنورد تیشنورد زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 141141
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رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنادرم رامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000130 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب   XL زیاس هبنپ  تنمالیف  هچراپ  سنج  هنادرم  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 1,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبنپ تنمالف  مه  سنجدشابیم  مرگ  هنادرم 170  رامیب  سابل  هدنشورف .  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزر جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000314 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت نایک  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NOBEL MEDICAL یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   mm 50 زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

نارایدهم
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضقنا خیرات  ، ههام تخادرپ 5-3  ، تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  دک IRC و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رثکادح 7  لیوحت.ددرگیم  تدوع  الاک  شخب  وراد و  اذغ و  هرادا  دات  مدع  تروص  رد  ، دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ، تدم دنلب 

6568144449 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  داهج - نادیم  زا  رتالاب  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222101-081  ، 36222100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227005-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنادرم هنادرم رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 142142

لاسگرزب لاسگرزب دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 143143
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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 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  یمشچ  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000571 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دهمرهاب هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   PHYSIOL هدنزاس عجرم   PHYSIOL یتراجت مان   ANKORIS لدم یبط  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 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

یمشچ یمشچ زنل   زنل ناونع : : ناونع 144144
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناگدرل  ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دم رت  لیم  گنرس 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090729000022 زاین :  هرامش 

ناگدرل ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
J S یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   cc 2/5 یکشزپ فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 464,100 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ناگدرل رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  تسیلو  دوش  هداد  تمیق  دم  رت  دنرب  لیم  گنرس 3  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8891694358 یتسپ :  دک  ناگدرل ،  ناتسرامیب  ناگدرل - ناگدرل ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34444441-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمدم رترت   لیم   لیم گنرس  33   گنرس ناونع : : ناونع 145145
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358: یجرف

1101094152000245 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 10  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 12  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 14  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزوس نزوس اباب   فرصمرابکی   فرصمرابکی کاوومه   کاوومه ناونع : : ناونع 146146
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رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یتختور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000132 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
باتفآ یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  لدم 12038   120x220 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  رادشک  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  یناتسرامیب  یتختور  الاک :  مان 

ایسآ باتفآ  نارای  کشزپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مرگ  شک 220*120و 25 رسود  یتختور   . هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بانیم ع )  ) لضفلاوبا ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالقا  (، دوشیم تدوع  مزال  یاهدرادناتسا  مدع  تروصرد  ) اهدرادناتسا قباطم  هدننک  ینوفعدض  یاهلولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ  تسویپ  ، هدننک نیماتاب  لمحو  ههام  3 تخادرپ ، دشابیم

1101090742000238 زاین :  هرامش 
بانیم لضفلاوبا ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HP تپسایاس یتراجت  مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  یرطب  حوطس  دربراک  ییاتراهچ  یاه  موینومآ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا یموب  هدننک  نیمات  یناریا - الاک  - تسویپ مالقا  ساسارب  یلک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981693119 یتسپ :  دک  بانیم ،  لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب  دمحا  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42214120-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42214120-076 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب یتختور   یتختور ناونع : : ناونع 147147

هدننک هدننک ینوفعدض   ینوفعدض یاهلولحم   یاهلولحم ناونع : : ناونع 148148
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358: یجرف

1101094152000235 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

MEDITALIA-ITA-FLEX هدنزاس عجرم   MEDITALIA-ITA-FLEX یتراجت مان   MED-410-CLP لدم  mm 16-11 زیاس یشخرچ  زاتسومه  سپیلک  الاک :  مان 
نایسراپ شخب  افش  رازفا  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MED-410 -CLPMED-410 -CLP  لدم لدم   mmmm  1616 -- 1 11 1 زیاس   زیاس یشخرچ   یشخرچ زاتسومه   زاتسومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 149149

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358 یجرف : 

1101094152000239 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 300  یسکتال  فرصمرابکی  تیش  مودناک  الاک :  مان 
نتراک 3,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپوس اپوس یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   300300 نتراک   نتراک یسکتال   یسکتال فرصمرابکی   فرصمرابکی تیش   تیش مودناک   مودناک ناونع : : ناونع 150150

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358 یجرف : 

1101094152000240 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سگرن لگ  یاوآ  ناشوک  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  سگرن  لگ  ینولیان  هتسب   cm 10 زیاس فرصم  رابکی  یچیپ  راکورت  الاک :  مان 
هتسب 40 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
سگرن لگ  یاوآ  ناشوک  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  سگرن  لگ  ینولیان  هتسب   cm 5 زیاس فرصم  رابکی  یچیپ  راکورت  الاک :  مان 

هتسب 40 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی یچیپ   یچیپ راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 5 یفان  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000804 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیاس 5 یفان  رتتک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

55 زیاس   زیاس یفان   یفان رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یا هناورپ  نامسناپ  ) تکویژنآ بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000803 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( یا هناورپ  نامسناپ  ) تکویژنآ بسچ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

(( یایا هناورپ   هناورپ نامسناپ   نامسناپ )) تکویژنآ تکویژنآ بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پلاکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000805 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

پلاکسا - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  15,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358 یجرف : 

1101094152000242 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکرابم هداز  یلع  هکرابم و  یزورون  اضر  دمحم  زیورپ و  هدننک  هضرع  عجرم  رایمد  یتراجت  مان  دیرگ  لاکیدم   pvc سنج لافطا  رای  مسآ  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایمد رایمد یتراجت   یتراجت مان   مان دیرگ   دیرگ لاکیدم   لاکیدم   pvcpvc سنج   سنج لافطا   لافطا رای   رای مسآ   مسآ ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس هدزای  بلق  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000806 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تناس هدزای  بلق  راون  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
لور  500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

تناس تناس هدزای   هدزای بلق   بلق راون   راون ناونع : : ناونع 156156
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یزرواشک داهج  ترازو   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک لک  یکشزپماد  نامزاس  داتدروم  ایلارتسا   / ناتسلگنا  / هسنارف  / ایناپسا یاهروشک  دیلوت  نومروهو  یناریا  جنفسادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنفسوگ سار  یارب 10000

1101000006000461 زاین :  هرامش 
یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رجف رورس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   GONASER یتراجت مان   IU 500 یا هشیش  لایو  یقیرزت  نومروه  یماد  یج  سا  ما  یپ  الاک :  مان 
یزوریپ

لایو 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنفسوگ سار  یارب 100000 / ددرگ جرد  تمیق  زاین  یلک  حرش  هجوتاب  تسارکذب  مزال   / یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43543384-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: 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

روشک روشک لکلک   یکشزپماد   یکشزپماد نامزاس   نامزاس داتدروم   داتدروم ایلارتسا   ایلارتسا  / / ناتسلگنا ناتسلگنا  / / هسنارف هسنارف  / / ایناپسا ایناپسا یاهروشک   یاهروشک دیلوت   دیلوت نومروه   نومروه وو   یناریا   یناریا جنفسا   جنفسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دنفسوگ دنفسوگ سار   سار 1000010000 یارب   یارب

157157

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

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

زا 156 ھحفص 124 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rx9lvdk3avy2e?user=73474&ntc=6105718
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6105718?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  - هباشمدک ناریا  (- یرتم 20 هتسب 1000)78 دناب پویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001116 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط اطع  هدننک  هضرع  عجرم   ROSIDAL K یتراجت مان  یلور  ییاوقم 1  هتسب   cm 10 ضرع یرتم  لوط  ژادناب  یبط  دناب  الاک :  مان 

رتم 20,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ  - هباشمدک ناریا  (- یرتم 20 هتسب 1000)78 دناب پویت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

imed تیاس رد  هدش  تبث   IRC دک یاراد  ههام  3 تخادرپ هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  یبط  یمشچ  لخاد  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  ACONSTANT)118/7)118/7 تناتسناکا

1101091684001243 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس رد  هدش  تبث   IRC دک یاراد  ههام  3 تخادرپ هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  یبط  یمشچ  لخاد  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  ACONSTANT)118/7)118/7 تناتسناکا

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

دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ (-(- یرتم یرتم 2020 هتسب هتسب 10001000 )) 7878 دناب دناب پویت   پویت ناونع : : ناونع 158158

یبط یبط یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد زنل   زنل ناونع : : ناونع 159159
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یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یقرصم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000090 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

ههام هیوست 2 - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: 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

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  کشت  لولس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000838 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس رادم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  رادم  هدنزاس  عجرم  یبط 8900  جاوم  کشت  دربراک  هعطق  لولس  الاک :  مان 

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

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یقرصم   یقرصم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 160160

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   کشت   کشت لولس   لولس ناونع : : ناونع 16 116 1
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ددع  مرس 2700  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000339 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 2,700 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع   ددع   27002700 مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / درادن دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام  هس  طقفو  طقف  تخادرپ  یرابجا /  یمسر  روتکاف   / راد نوباص  امتح  هبلود  تلیژ  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003057 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تراجت دازآ  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویش  ناس  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 6  هتسب   R211 دک هزیاج  هارمه  هب  راد  نوباص  راد  هتسد  هبل  ود  حالصا  غیت  الاک :  مان 

سرا
هتسب 8,000 دادعت : 

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

اب لمح  هنیزه  درادن /  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام  هس  طقفو  طقف  تخادرپ  یرابجا /  یمسر  روتکاف   / راد نوباص  امتح  هبلود  تلیژ  غیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرابجا  روتکاف  شیپ  یرازگ  راب   / یددع هتسب 6  ربارب 8000  ددع  کت  دادعت 48000   / ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  اب  افطل  تمیق  هدنشورف / 

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 تخادرپ   تخادرپ ناکما   ناکما هام   هام هسهس   طقفو   طقفو طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرابجا /  /  یرابجا یمسر   یمسر روتکاف   روتکاف  / / راد راد نوباص   نوباص امتح   امتح هبلود   هبلود تلیژ   تلیژ غیت   غیت ناونع : : ناونع 163163

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000833 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هداز یتشدهد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 100   large زیاس سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 800 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  ردوپ  نودب  تفج  یحارج 7 3000  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000340 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 3,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 164164

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ردوپ   ردوپ نودب   نودب تفج   تفج   30003000 یحارج  77   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MAXITROL R500 ZM - RP3/4 تولیپ روتالگر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469001305 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نهیم دیدارف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   bar 1 راشف  400x400 cm زیاس یدالوف  سنج   Avio روتالگر هچیرد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MAXITROL R500  ZM -  RP3/4MAXITROL R500  ZM -  RP3/4  تولیپ تولیپ روتالگر   روتالگر ناونع : : ناونع 166166

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرکیو یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000133 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
P40301- دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0  یحارج  تاک  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 

75
هبعج 72 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0-2  یحارج  تاک  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 

CE24302-75B
هبعج 72 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ینام بط  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   cm 90 لوط زیاس 1  یمومع  دربراک  لیرکیو  سنج  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 72 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فذح تروص  نیا  ریغرد  دشاب  هتشاد  ور  شورف  زوجمو  یگدنیامنو  دمیارد  تبث  تکرش  .هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لدین 26 تاکرفص  لیرکیو 2 خن   . لدین 37 تاکرفص  لیرکیوخن  لدین 37. تاک  کی  لیرکیو  خن.دوشیم 

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

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرکیو لیرکیو یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 167167

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090833000038 زاین :  هرامش 

درجورب ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TSH Cartridge ELISA TEST یتراجت مان  یتیک  هتسب 1   24T یتست -  کت  ازیالا  تیک  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   TSH تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915764653 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ماما ناتسرامیب  ینیمخ  یفطصم  دیس  نابایخ  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42503054-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42514016-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتست یتست کتکت   ازیالا   ازیالا تیک   تیک یبط   یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   TSHTSH  تیک تیک ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رمشاک یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم  تسویپب  تساوخرد 

تسویپ تساوخرد  قبط  تمیق  هئارا 
1101090256000021 زاین :  هرامش 

رمشاک کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
تسالپ ضیف  هدننک  هضرع  عجرم   DIAJECT یتراجت مان  یددع  هتسب 100   27G لدم هاتوک  یکشزپنادند  نزوس  رس  الاک :  مان 

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

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تاصخشم  قبط  تمیق  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  دمیا  روتکاف و  شیپ  هئارا 

هدنشورف اب  زکرم  برد  ات  لمح  هنیزه 
دروخیم تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  سانجا  دات  مدع  تروصرد 

ربتعم همان  تنامض  یاراد 
هام 1 رثکادح تخادرپ 

9671919137 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  جیسب -  راولب  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55243000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55243010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط تمیق   تمیق هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم تسویپب   تسویپب تساوخرد   تساوخرد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قبط  یبلق  کوش  ورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000129 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ نایهاد  هدننک  هضرع  عجرم   DAHIAN یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   ANIL 1400 لدم بلق  یایحا  تهج  کیتاموتا  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

ورشیپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس رد  زاجم  یاهتکرش  وزج  یتسیابیم  تمیق  هدنهد  هیارا.دشابیم  یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  تادنتسم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درگ مالعا  تمیق  یلخاد  تادیلوت  یارب  طقف  هدوی و  روکذم  تساوخرد  یارب 

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یبلق   یبلق کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زرخاب 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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6105897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دنربو  دشابیم  الاک  لیوحتزا  سپ  زور  یدقن 20 تخادرپو  زرخاب  تشادهب  هکبش  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101090555000021 زاین :  هرامش 
زرخاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

زیهجت هدنزاس  عجرم  ناروآ  نف  بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ریرک  نسکاو  یتراجت  مان   Lit 1/6 تیفرظ  VC1.6 لدم ینلیتا  یلپ  نسکاو  لمح  فیک  الاک :  مان 
ناروآ نف  بط 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زرخاب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  دنربو  دشابیم  الاک  لیوحتزا  سپ  زور  یدقن 20 تخادرپو  زرخاب  تشادهب  هکبش  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9597135117 یتسپ :  دک  زرخاب ،  تشادهب  هکبش  نمشوپ -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  شخب 2 -  زرخاب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54825757-051  ، 54825888-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54824179-051 :: 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 دنربو   دنربو دشابیم   دشابیم الاک   الاک لیوحتزا   لیوحتزا سپسپ   زور   زور 2020 یدقن   یدقن تخادرپو   تخادرپو زرخاب   زرخاب تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط طقف   طقف مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رمشاک یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6105939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپب  تاصخشم 

هدش تسویپ  تساوخرد  قبط  تمیق  هئارا 
1101090256000022 زاین :  هرامش 

رمشاک کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یقنارخ یودهم  هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Spill 2 لدم یددع  یکیتسالپ 50  هبعج  یدحاو  ود  لوسپک  یکشزپنادند  ماگلامآ  الاک :  مان 

هبعج 7 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  قبط  تمیق  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تروصنیاریغ  رد  تسیمازلا  دمیا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  هئارا 

هدنشورفاب زکرم  بردات  لمح  هنیزه 
دروخیم تشگرب  هدنشورف  هنپتیزهاب  سانجا  دات  مدع  تروصرد 

الاب ئاضقنا  خیرات  ربتعم و  همان  نامض  یاراد 
هام رثکادح 1 تخادرپ 

9671919137 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  جیسب -  راولب  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55243000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55243010-051 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 172172

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

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

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

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

6105944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09165104033 سانشراک هرامش  هسیک  دادعت 20 یمرگ  هدش 100 هلولگ  هبنبپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000159 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هواک  g 100 ینولیان هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09165104033  ، دشاب یم  تسویپ  مئامض  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620092-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: 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

نادمه هیتآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6105999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشاگیل رتوک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050290000151 زاین :  هرامش 

نادمه هیتا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   VLLS10 لدم لباترپ  روشاگیل  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم رد  یهد  زایتما  لودج  تاعالطا و  یروآدرگ  لودج  ، دادرارق سیون  شیپ  : لماش تاعالطا  هیلک  / دشاب یم  هباشم  هدش  دیق  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09188503550 اب  یفیس  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  / تسا دوجوم  تسویپ 

6513963178 یتسپ :  دک  هیتآ ،  ناتسرامیب  توبن  نادیم  یندم  دیهش  کرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281017-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281017-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ 100100 هدش   هدش هلولگ   هلولگ هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 173173

روشاگیل روشاگیل رتوک   رتوک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 174174
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

v A 80 پمپ مگارفاید  هاگتسد  یساسا 3  ریمغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008059 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34146998-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  یناریا )  یالاک  طقف  )cm 450 لوط  cm 5 ضرع یا  هوهق  گنر  یگتخوس  پرک  یدنب  مخز  دناب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000299 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 5 ضرع یا  هوهق  گنر  یگتخوس  پرک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 3,840 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  رتمیتناس  لوط 450  طقف.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: 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

v A 80v A 80 پمپ   پمپ مگارفاید   مگارفاید هاگتسد   هاگتسد یساسا  33   یساسا ریمغت   ریمغت ناونع : : ناونع 175175

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا )  )  یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف )) cmcm  450450 لوط   لوط   cmcm  55 ضرع   ضرع یایا   هوهق   هوهق گنر   گنر یگتخوس   یگتخوس پرک   پرک یدنب   یدنب مخز   مخز دناب   دناب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس یریصح 15  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000810 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تناس یریصح 15  بسچ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  قبط  لافطا  یرتسب  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000130 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راوایپ هدننک  هضرع  عجرم  راوایپ  هدنزاس  عجرم   1090V4 لدم لافطا  یرتسب  تخت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس رد  زاجم  یاهتکرش  وزج  یتسیابیم  تمیق  هدنهد  هیاراو  هدوب  یتسویپ  یاه  یاف  قبط  تادنتسم.تسا  هدش  هدتفتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یلخاد  تادیلوت  یاربافرص  تمیق  هیارا  دشاب و و  روکذم  تساوخرد  یارب   I.M.E.D

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: 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

تناس تناس   1515 یریصح   یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 177177

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط لافطا   لافطا یرتسب   یرتسب تخت   تخت ناونع : : ناونع 178178

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  نادازون  فرصمرابکی  رتمیسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000839 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   RSA002DN هسانش دک  یددع  نتراک 1  دازون  لاسگرزب و  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   NELLCOR یموف فرصم  رابکی  بورپ  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO.LTD هدنزاس عجرم  حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

یناریا یالاک  ددرگ -  دیق  دادعت  تهج  روتکاف  لک  غلبم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ لخاد  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000146 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  ATP LENS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   AMITIST AND ANTIQUE لدم یمشچ  یحارج  کیرفسآ  کیلیفوردیه  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع 

ددع 21 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   نادازون   نادازون فرصمرابکی   فرصمرابکی رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 179179

یمشچ یمشچ لخاد   لخاد زنل   زنل ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمارتنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000413 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یاه لمکم  یزاسوراد و  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  یتراجت  مان   g 400 ییاذغ دیرگ  اب  ینلیتا  یلپ  یطوق   g 11/2 زد ردوپ  الاب  ربیف  لیمارتنا  ییاذغ  لمکم  الاک :  مان 

نراک یتایح  ییاذغ 
یطوق 36 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یزاسوراد هدننک  هضرع  عجرم  نراک  لیمارتنا  یتراجت  مان   g 400 ینلیتا یلپ  یطوق   g 10 زد ردوپ  لکش  زوم  معط  اب  یتباید  لیمارتنا  یناسنا  یوراد  لمکم  الاک :  مان 

نراک یتایح  ییاذغ  یاه  لمکم  و 
یطوق 24 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لمکم یزاسوراد و  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  یتراجت  مان   g 400 ییاذغ دیرگ  اب  ینلیتا  یلپ  یطوق   g 11 زد ردوپ  ناکدوک  صوصخم  لیمارتنا  ییاذغ  لمکم  الاک :  مان 

نراک یتایح  ییاذغ  یاه 
یطوق 12 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یزاسوراد هدننک  هضرع  عجرم  نراک  لیمارتنا  یتراجت  مان   g 400 یزلف یطوق   g 11/3 زد ردوپ  لکش  زوم  معط  اب  درادناتسا  لیمارتنا  یناسنا  یوراد  لمکم  الاک :  مان 

نراک یتایح  ییاذغ  یاه  لمکم  و 
یطوق 48 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نراک  لیمارتنا  یتراجت  مان   g 400 یزلف یطوق   g 13/25 زد ردوپ  لکش  زوم  معط  اب  نیئتورپ  رپ  لیمارتنا  یناسنا  یوراد  لمکم  الاک :  مان 

نراک یتایح  ییاذغ  یاه  لمکم  یزاسوراد و 
یطوق 48 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  راب  لاسرا  هنیزه.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09125787076 اب  یگنهامه  تهج.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیم  ههام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف 

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

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

لیمارتنا لیمارتنا ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 10 و 15 طسوتم  راشف  یشک  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000473 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   15x300 cm داعبا طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

هتسب 15,300 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هواک یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   10x300 cm داعبا طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 
هتسب 7,200 دادعت : 

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

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

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1515 وو     1010 زیاس   زیاس طسوتم   طسوتم راشف   راشف یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 182182
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6106107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنیاف سکپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001119 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NSK هدنزاس عجرم   IPEX لدم یکشزپنادند  ردنیاف  سکپا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09160965132 // دمیآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا  کشت - هارمه  هب  لافطا  یکیناکم  تخت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم  یمامت  ًافطل 

1101095166000274 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تشادهب نایوپ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تشادهب  نایوپ  رهم  یتراجت  مان   MP 1400 لدم یزلف  لافطا  تخت  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: 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

ردنیاف ردنیاف سکپا   سکپا ناونع : : ناونع 183183

کشت کشت هارمه   هارمه هبهب   لافطا   لافطا یکیناکم   یکیناکم تخت   تخت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6106115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 10 و 15 و 20 لیربیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000474 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   20x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 1,920 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 2,520 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 3,072 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  عاجرا  - هدنشورف هدهع ی  رب  هیارک  - دات دروم  لامش  زبس  ، انیهب ، تسکربیاف ، ایار یاه  دنرب  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ  هام  شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص 

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 وو     1515 وو     1010 زیاس   زیاس لیربیو   لیربیو ناونع : : ناونع 185185

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

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

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

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

6106116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مشچ  ییانیب  تراچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001118 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هرامش وکمم  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HAAG-STREIT UK یتراجت مان  لدم  دقاف   sensitivity یکشزپ مشچ  ییانیب  تراچ  الاک :  مان 

ینف 7002251
ددع 1 دادعت : 

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

یهازن 09160965132  // تسویپ هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 مشچ   مشچ ییانیب   ییانیب تراچ   تراچ ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسناپ دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000812 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نامسناپ دناب  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

نامسناپ نامسناپ دناب   دناب ناونع : : ناونع 187187

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  ینف  تاصخشم  قباطم  دازون  هنیاعم  تخت  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000246 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   M 90 لدم سناژروا  دربراک  هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هیتآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالعروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050290000150 زاین :  هرامش 

نادمه هیتا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  رد  تاعالطا  یروآدرگ  لودج  یهدزایتما و  لودج  ، دادرارق سیون  شیپ  : لماش تاعالطا  هیلک  / دشاب یم  هباشم  هدشدیق  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09188503550 هرامش اب  یفیس  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  / دشاب یم  دوجوم 

6513963178 یتسپ :  دک  هیتآ ،  ناتسرامیب  توبن  نادیم  یندم  دیهش  کرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281017-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281017-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازون دازون هنیاعم   هنیاعم تخت   تخت ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 188188

یتایح یتایح مئالعروتینام   مئالعروتینام ناونع : : ناونع 189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبط  دنبندرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000813 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یبط  دنبندرگ  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,600 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

یبط یبط دنبندرگ   دنبندرگ ناونع : : ناونع 190190

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس یتناس  پویت 110  نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000817 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتناس  پویت 110  نشنتسکا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

اپوس اپوس یتناس   یتناس   1 101 10 پویت   پویت نشنتسکا   نشنتسکا ناونع : : ناونع 191191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنران تکویژنآ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000816 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یجنران تکویژنآ 14  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

یجنران یجنران   1414 تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000800 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یوریا - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  300 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

یوریا یوریا ناونع : : ناونع 193193

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  قبط  یددع  ریرح 100  ردوپ  مک  جرال  زیاس  یبط  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000416 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
 ( تفج 30000 هتسب (  تسویپ 600  سکع  قبط  یددع  ریرح 100  ردوپ  مک  جرال  زیاس  یبط  سکتال  شکتسد  - 

یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 
هتسب  600 دادعت : 

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

باسح هیوست  هتفه  ات 3  رثکادح  روتکاف  غلبم  کناب ، دات  لیوحت و  زا  سپ  ًانمض  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح و )...   ) طبترم یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464210-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

جرال جرال زیاس   زیاس یبط   یبط سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 194194

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  ددع  روینوج 180  نماتپپ  ددع و  لاسگزب 360  نماتپپ  لمکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101090319000426 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک  NESTLE هدنزاس عجرم   PEPTAMEN JUNIOR VANILLA یتراجت مان   g 400 یزلف یطوق  ردوپ  لیناو  معط  اب  روینوج  نماتپپ  یبط  لمکم  الاک :  مان 
ارآ نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس 

یطوق 540 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  ددع  روینوج 180  نماتپپ  ددع و  لاسگزب 360  نماتپپ  لمکم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیتسالپ6104888 سکاب  یتفیس  ینمیا  هحفص 2)فرظ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6104908 هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ههام6104923 تخادرپ 4   acculite دنرب نینوپورت  تساک  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

گنر6104925 یکشم  هلابز  ءاحماو  والکوتا  هحفص 2)نولیان  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

طقف6105041 ) هتسب امسالپ 1 والکوتا  کیژولویب  تست  هتسب و  امسالپ 5 والکوتا  سالک 4  تستدیرخ 
تسویپ تامازلا  قبط  یناریا )  یالاک 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند6105049 یفرصم  هحفص 2)داوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6105055 ناوآ 600  کرام  نوخ  دنق  تست  هحفص 2)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ددع ددع   180180 روینوج   روینوج نماتپپ   نماتپپ وو   ددع   ددع   360360 لاسگزب   لاسگزب نماتپپ   نماتپپ لمکم   لمکم ناونع : : ناونع 195195
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسالپویژنآ6105062 یفارگویژنآ و  یکشزپ  هحفص 2)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تناس6105157 کپ 5 یو  هحفص 2)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 2)رتموتکارفروتا6105178 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

حرش6105205 هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل.ژراش  لباق  یرتاب  هارمه  هب  یزیمور  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد 
.دشاب یم  تسویپ  لیاف 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6105224ml 1 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  لادیو  صیخشت  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف6105231 تاصخشم  رب  ینتبم  شفنبنارف  یئرم - یرتموتفورتکپسا  بآ  روزیلانآ  هاگتسد  کی 
تسویپ

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یدحاو6105340 نوخ 2  هحفص 2)رتلیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6105372 تاصخشم  قبط  ینامرد  یمیش  هحفص 2)دوه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

بط6105373 نتداپ  لافطا  نوخ  تشک  هحفص 2)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید6105406 هاگتسد  یدیرو  ینایرش  ینوخ  هلول  هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یموتکرتیو6105409 یفرصم  هحفص 2)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیتند6105411 زارف  نتراک   C-1697.3 یلوسپک روتاماگلامآ  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پک6105412 هحفص 2)بورپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتموتکارفروتا6105413 ذغاک  هتسب -  هناچریز 600 هحفص 2)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

610541520cm کشت چرتسا  هحفص 2)رواک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امسالپ6105426 نویسازیلیرتسا  تست  هحفص 2)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رفص6105489 یالاب  هحفص 2)هناخدرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یدسازیلاید6105571 ومه  هحفص 2)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتیل6105575 دصراهچ  دصرد  صولخ 99  اب  عیام  هحفص 2)مویله  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هتهج6105586 هس  یسیرورتکلا  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ویسپ 61055911 رالوپیاب  پوکسوتکزر  هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتوک6105600 هحفص 2)ملق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6105801( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  حرش  هب  یجنس  ییاونش  هاگتسد  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هدهع6105827 رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - رتمولف
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

61058421/5ml بویتورکیم یارب  ییالول  سکاب  هحفص 2)ویارک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینوی6105860 یفارگوتامورک  هاگتسد  هحفص 2)نوتس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6105883( دنک تقد  تاحیضوت  هب  مرتحم  هدننک  نیمات  یراذگ  تمیق  ماگنه  افطل  ) دشابیم هباشم  دک 
یجنران گنر   - seleca med دنرب - کدوک یاپ  یریگنوخ  تسنال 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

والکوتا6105921 ریمعت  سیورس و  راد dgm v,sd و  مویکو  یرتیل  والکوتا 300  نزخم  ضیوعت 
هداتسیا یرتیل  70

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6105923Potassium Chloride KCl KricshPharm grade injectable and parenteral
Dosage

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6105954 هنازور  عیرس  تست  رتمیزد  هعشا  شجنس  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رکب6105956 لیم  لیرتسا 60  راردا  هحفص 2)ناویل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6105998 ( یناریا یالاک  طقف   ) Posterior لایبیت نودنات  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رغتم6106007 هحفص 2)رلپمس  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

یرتیل6106018 50 هحفص 2)والکوتا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکسودنآ6106025 یوشتسش  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید6106113 هحفص 2)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیون6106119 نامرد  ناوآ  نوخدنق  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تروپ6106121 هحفص 2)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پورپ6106141 - جنیا لقادح 3  هحفص  هباشم )  دک   -) هاگتسد لباترپ 1 دازون  یرتمیسا  سلاپ 
متیر spo2ر فارگ.رتماراپ  شیامن  - دنک راک  لباق  یرتابو  یرهش  قرب  اب  - نادازون تهج  spo2

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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