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

( یهگآ دادعت 2  " ) 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  • 3

( یهگآ دادعت 85  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 207  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 71

140 1140 1 نابآ   نابآ   1 11 1 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   157,520هکس , 000157,520 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   93,55093,550مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,149هکس 090 , 000149, 090 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   220رالد , 000220 , سیئوس000 سیئوس کنارف   344,300344,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 84,700هکس , 00084,700 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع254,600254,600رالد ناتسبرع لایر   91لایر , 27091 , 270

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 54,700هکس , 00054,700 , وروی000 ژورن338,950338,950وروی ژورن نورک   33,20033,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   13,930یالط , 00013,930 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ393,990393,990دنوپ نپاژ نینی   دصکی   232دصکی ,950232 ,950

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
((33))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((228228))

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

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

زا 196 ھحفص 1 

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


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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLD-9905194 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا جنس  ترارح  جنسراشف و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 - دازکاخ نابایخ  جروت -  نابایخ  سردم -  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

مان 85193768- تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم   23942656 :: نفلت نفلت
88963737

setadiran.ir :: 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

مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ  XRF هاگتسد  PowER SUPPLY نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  500/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مج یمیشورتپ  تکرش  هرامش 37 ، یوجنگ ، یماظن  نابایخ  روپسابع ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 3253  0773732321 - 5 :: نفلت :: WWW.JPCOMPLEXIRنفلت 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

یکینورتکلا یکینورتکلا جنس   جنس ترارح   ترارح وو   جنسراشف   جنسراشف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

هاگشیامزآ هاگشیامزآ   XRFXRF  هاگتسد هاگتسد   PowER SUPPLYPowER SUPPLY نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 196 ھحفص 2 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/8/10  دانسا  تفایرد   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم تعاسعبنم یرادا  تقو  نایاپ  یلا  زا 1401/8/18   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
14:30

5906566 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   nicu نادازون هژیو  یتبقارم  شخب  لیمکت  ریمعت و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 42.982.702.366 

هبعش تلم  کناب  دزن  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.149.135.118  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  هنیزه  هاگشناد - 

یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  رتفد  شیاشگ   :: سردآ سردآ
هاگشناد تسارح  تیریدم  موس  هقبط  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  نامتخاس  زاوها  لیوحت 

06133112134 - 06133337079 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  8585   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

nicunicu نادازون   نادازون هژیو   هژیو یتبقارم   یتبقارم شخب   شخب لیمکت   لیمکت وو   ریمعت   ریمعت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 196 ھحفص 3 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000382 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک   BIOSAN هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   AP لدم یهاگشیامزآ  رلپمس  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افبآ لیوحت  یتناراگ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36690350-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد  sf6 زاگ بای  تشن  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000715 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO. LTD هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   GD-3303 لدم  SF6 زاگ بای  تشن  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  ءاضما ) رهم و  اب  ) روتکاف تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 44

یتسد یتسد   s f6sf6 زاگ   زاگ بای   بای تشن   تشن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 196 ھحفص 4 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد دیلوت  یرتیل  نلاگ 5  ییایلق 20  یرتیل و  نلاگ 5  یدیسا 20  یوش  تس  صوصخم  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000788 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   PERCELAN-ARVAND-AC یتراجت مان   Lit 5 یکیتسالپ نلاگ  یوش  تس  هاگتسد  صوصخم  یدیسا  یکشزپ  یوشتسش  لولحم  الاک :  مان 

زیربت یایسآ  رذآ 
نلاگ 20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رذآ هدننک  هضرع  عجرم   PERCELAN-ARVAND-AL یتراجت مان   Lit 5 یکیتسالپ نلاگ  یوش  تس  هاگتسد  صوصخم  یزاب  یکشزپ  یوشتسش  لولحم  الاک :  مان 

زیربت یایسآ 
نلاگ 20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد  دیلوت  یرتیل  نلاگ 5  ییایلق 20  یرتیل و  نلاگ 5  یدیسا 20  یوش  تس  صوصخم  لولحم 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت یرتیل   یرتیل   55 نلاگ   نلاگ   2 020 ییایلق   ییایلق وو   یرتیل   یرتیل   55 نلاگ   نلاگ   2 020 یدیسا   یدیسا یوش   یوش تستس   صوصخم   صوصخم لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 66
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولورس یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000584 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف یراذگراب  هناماس  رد  ار  هطوبرم  روتکاف  شیپ  هدومرف و  یراذگ  تمیق  ار  تسویپ  مالقا  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

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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . نوخ دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001975 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   ml 450 تیفرظ یکت  نوخ  هسیک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولورس یژولورس یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 77

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . نوخ نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (( ههامود تخادرپ  تسویپ ((  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000381 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کادآ دید  ارف  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MEMMERT هدنزاس عجرم   INB 200 لدم یهاگشیامزآ  روتابوکنا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

داد شاترف  هدننک  هضرع  عجرم   BRAND یتراجت مان   DISPENSETTE لدم یهاگشیامزآ  رسنپسید  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
داد شاترف  هدننک  هضرع  عجرم   BRAND یتراجت مان   TITRETTE لدم  5x10x20 cm زیاس یهاگشیامزآ  تروب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاناکرهم هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO هدنزاس عجرم   DATA LOGGER یتراجت مان   testo174T لدم یمومع  یتمواقم  جنسامد  الاک :  مان 
تعنص

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36690350-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع یتمواقم   یتمواقم جنسامد   جنسامد یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ تروب   تروب یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ رسنپسید   رسنپسید یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Metrohm - 850 Professional ic لدم  ( IC ینوی (  یفارگوتامراک  هاگتسد  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  سیورس ، ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000289 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  رب  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقیدص سدنهم  .دیریگب 09183337123  سامت  لیذ  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوی ینوی یفارگوتامراک   یفارگوتامراک هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک سیورس ، ، سیورس ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  یریگ ( هنومن  بمب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000551 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DIFA یتراجت مان   SEAL SPOT لدم  m^3 300 تیفرظ یهاگشیامزآ  تاعیام  یریگ  هنومن  ردنلیس  الاک :  مان 

دنیارف نارگابید  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دنیارف  نارگابید 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب /  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هناماس  رد  یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تاعیام   تاعیام یریگ   یریگ هنومن   هنومن ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 111 1
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رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یتسویپ  کرادم  یاهدنب  تیاعر  ددرگ  یراذگراب  همیمض  تسیل  قبط  امسالپ  دغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000175 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف هدننک  هضرع  عجرم   TIANRUN هدنزاس عجرم   TR یتراجت مان  یلور  نتراک 6  یدنب  هتسب  عون   100x200 mm زیاس یکشزپ  تازیهجت  امسالپ  ذغاک  الاک :  مان 

هژیوآ تراجت 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتسویپ  کرادم  یاهدنب  تیاعر  ددرگ  یراذگراب  همیمض  تسیل  قبط  امسالپ  دغاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امسالپ امسالپ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 1212
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صخشمدنرب.دشاب  IRC دک تلاصا و  بسچرب  یاراد  الاکو   IMED وضع تکرش  - هقلح رابچآ 50 میس  + هقلح 50 یکف ریاو 0.4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هباشمدک ناریا  زا  هدافتسا.دوش 

1101000257002490 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ رازبا  وجهب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  لیرتسا 1  کپ  یو  هتسب   mm 1 زیاس  316LVM لیتسا سلنتسا  سنج  یدپوترا  ریاو  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه.دشاب  صلاخ  تمیق  (. دینکن تکرش  تروص  نیاریغرد   ) نآ زا  یتمسق  هن  دوش  هداد  تمیق  یتساوخرد  دراوم  یمامت  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همیمض امتحروتکاف  شیپو  هدنشورف  سامت  هرامش  یفسوی 09019201439 ) یاقآ  یزادرپراکدحاو  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب  درونجب.ههام  تخادرپ.هدنشورف 5 

( دوش

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صخشمدنرب.دشاب صخشمدنرب.دشاب   IRCIRC دکدک وو   تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب یاراد   یاراد الاکو   الاکو   IMEDIMED وضع وضع تکرش   تکرش -- هقلح هقلح 5050 رابچآ   رابچآ میس   میس ++ هقلح هقلح 5050 یکف یکف   0 .40 .4 ریاو   ریاو ناونع : : ناونع
.هباشمدک .هباشمدک ناریا   ناریا زازا   هدافتسا.دوش   هدافتسا.دوش
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یلخاد 15000  دیلوت  رادبسچ  تشپ  سالک 4  راخب  والکوتا  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000780 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مان دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 250  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  راد  بسچ  تشپ  سالک 4  راخب  ییایمیش  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 
هبعج 15000 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یلخاد 15000  دیلوت  رادبسچ  تشپ  سالک 4  راخب  والکوتا  تست 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1500015000 یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت رادبسچ   رادبسچ تشپ   تشپ سالک  44   سالک راخب   راخب والکوتا   والکوتا تست   تست ناونع : : ناونع 1414
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  نشکا 12 لبد  یپوکسارپال  یچیق  - ددع فرصم 12  رابکی  نشکا  لبد  کیتامورتآ  یپوکسارپال  رپسرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000474 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرآ هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   Dufner Instrumente GmbH هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 30 زیاس نشکا  لبد  یپوکسوکاروت  یچیق  الاک :  مان 

دک 12-22926 رصع  نایور 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یکشزپ تازیهجت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 2  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی نشکا   نشکا لبد   لبد کیتامورتآ   کیتامورتآ یپوکسارپال   یپوکسارپال رپسرگ   رپسرگ ناونع : : ناونع 1515
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 5) تناس 12 ات 16 لافطا (* ددع 10) تناس 20 لاسگرزب نیال  یو  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000206 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MABNA CARE یتراجت مان   GS-3008 یدنب هتسب  عون   cm 120 بلق یپ  یو  یس  یریگ  هزادنا  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 55 )) تناس تناس 1212 اتات 1616 لافطا لافطا (*(* ددع ددع 1010 )) تناس تناس 2020 لاسگرزب لاسگرزب نیال   نیال یویو   یسیس   ناونع : : ناونع 1616
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نودلاش 20 نیوالک  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000205 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نودلاش نودلاش نیوالک   نیوالک رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 1717
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود یراج  لحم  زا  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  که  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000380 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   pocket colorimeter II لدم بآ  رلک  یریگ PH و  هزادنا  دربراک  لباترپ  بآ  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   DR5000 لدم یهاگشیامزآ  رتموتفورتکپسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   2100Q لدم  1000NTU-0 لباترپ جنس  ترودک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامیلس هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HACH یتراجت مان   DRB200 لدم یهاگشیامزآ  روتکار  لاتیجید  جنس  ید  وا  یس  الاک :  مان 
زیهجت

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36690350-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ رلک   رلک وو     PHPH  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا دربراک   دربراک لباترپ   لباترپ بآبآ   روزیلانآ   روزیلانآ کهکه -  -  تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1818
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگوتامورک زاگ  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000240 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
امزآ یمیش  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   GAS CHROMATOGRAPH یتراجت مان   SCION-8500 لدم یزاگ  فارگوتامورک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316090-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  یروفغ ) هاگشیامزآ   ) یهاگشیامزآ دوه  ددع  کی  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000156 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگوتامورک یفارگوتامورک زاگ   زاگ تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ دوه   دوه ددع   ددع کیکی   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2020
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  / زیلاید ینایرش  یدیرو  تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000430 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیک همیم  دم  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  دماید  یتراجت  مان  یدیرو  ینایرش  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 720 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  IRC دک روتکاف و  شیپ  - رابنا هب  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . زیاس 15*12 نوینمآ  اشغ  تفرگ  ولآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001979 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لس انیس  یدیلوت  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  هیال  ود  ینلیتا  یلپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لولس  یاراد  نوینمآ  هدرپ  کیژولویب  نامسناپ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // زیلاید زیلاید ینایرش   ینایرش یدیرو   یدیرو تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . 1212 ** 1515 زیاس   زیاس نوینمآ   نوینمآ اشغ   اشغ تفرگ   تفرگ ولآ   ولآ ناونع : : ناونع 2222
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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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . زیاس 10*10 نوینمآ  اشغ  تفرگ  ولآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001978 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لس انیس  یدیلوت  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  هیال  ود  ینلیتا  یلپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لولس  یاراد  نوینمآ  هدرپ  کیژولویب  نامسناپ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ کیتاموتا  رتموتکرفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000725 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداز نیسح  داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   HANON یتراجت مان   A650 لدم یهاگشیامزآ  کیتاموتا  رتموتکرفر  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 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

7288028-0513  ، 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . 1010 ** 1010 زیاس   زیاس نوینمآ   نوینمآ اشغ   اشغ تفرگ   تفرگ ولآ   ولآ ناونع : : ناونع 2323

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ کیتاموتا   کیتاموتا رتموتکرفر   رتموتکرفر ناونع : : ناونع 2424
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یزکرم ) رلرتنک   ) تاعالطا لاسرا  ناکما  اب  کینوسارتلا  رتمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000965 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   CS INSTRUMENTS یتراجت مان   VU 570 لدم یبیکرت  یزاگ  تالایس  طخ  رد  کینوسارتلآ  سکتروو  رتمولف  جنس  یبد  الاک :  مان 

داسوین راک  اترآ  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CS INSTRUMENTS هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) یرتیل روتابوکنا 70  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000175 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
امزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  سراپ  یتراجت  مان   85L.M لدم  Lit 85 یهاگشیامزآ روتابوکنا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتیل روتابوکنا 70  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یزکرم ) ) یزکرم رلرتنک   رلرتنک  ) ) تاعالطا تاعالطا لاسرا   لاسرا ناکما   ناکما اباب   کینوسارتلا   کینوسارتلا رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 2525

یرتیل یرتیل   7070 روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 2626
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پلاکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000468 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   G 21 لیرتسا نیو  پلاکسا  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   G 22 لیرتسا نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   G 23 لیرتسا نیو  پلاکسا  الاک :  مان 
هبعج 2000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست  .ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت
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ع)  ) میرم نب  یسیع  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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  - یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  یپوکسورترآ  رویشرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092209000108 زاین :  هرامش 

ناهفصا میرم  نبا  یسیع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NOUVAG یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 5000   mm 130 زیاس یپوکسورترآ  رویش  هغیت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایمیرک 09131669598- سدنهم  اب  یگنهامه  - یتسویپ لیافرد  جردنم  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  یپوکسورترآ  رویشرس  - هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک IRC و تلاصا و  بسچرب  یاراد   - روتکاف شیپ  لاسرا   - هاگتسد یور  تست  تهج  هنومن  لاسرا  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  لیوحت و   - ههام تخادرپ 4

ددم یلعای   - imed زوجم

8134735945 یتسپ :  دک  یدابآ ،  سمش  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361944-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یپوکسورترآ   یپوکسورترآ رویشرس   رویشرس ناونع : : ناونع 2828
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ پلاکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000466 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   G 23 لیرتسا نیو  پلاکسا  الاک :  مان 
هبعج 5000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش یبآ   یبآ پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو
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ع)  ) میرم نب  یسیع  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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  - یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  یپوکسورترآ  رویشرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092209000108 زاین :  هرامش 

ناهفصا میرم  نبا  یسیع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NOUVAG یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 5000   mm 130 زیاس یپوکسورترآ  رویش  هغیت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایمیرک 09131669598- سدنهم  اب  یگنهامه  - یتسویپ لیافرد  جردنم  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  یپوکسورترآ  رویشرس  - هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک IRC و تلاصا و  بسچرب  یاراد   - روتکاف شیپ  لاسرا   - هاگتسد یور  تست  تهج  هنومن  لاسرا  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  لیوحت و   - ههام تخادرپ 4

ددم یلعای   - imed زوجم

8134735945 یتسپ :  دک  یدابآ ،  سمش  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361944-031 :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشویب یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000585 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف یراذگراب  هناماس  رد  ار  هطوبرم  روتکاف  شیپ  هدومرف و  یراذگ  تمیق  ار  تسویپ  مالقا  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

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یپوکسورترآ   یپوکسورترآ رویشرس   رویشرس ناونع : : ناونع 3030

یمیشویب یمیشویب یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 3131
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچرب یمونیملآ  راون  / ددع 10 نومیاد یزلف  نز  بسچرب  هاگتسد  -1/ ملق 2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هیارا  یلام  ینف و  تاصخشم  قبط  طقف.تسا  هباشمدکناریا  /4.8m لوطو 12mm ضرعابراد

1101093228001606 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دازآ روپ  دمحم  دیجم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SMART یتراجت مان   E-20 لدم نز  بسچرب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ییاوقم 250 هبعج  یدنب  هتسب  عون   CD29-AD-250 لدم یکشزپ  والکوتا  هاگتسد  راخب  راد  بسچرب  سالک 4  ییایمیش  لبود  هریغتم  دنچ  راون  رگناشن  الاک :  مان 

نیار یسانشبورکیم  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیتناژرآ  هدنزاس  روشک  یددع 
هبعج 100 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هدننک  دیلوت  مان  ینف و  تاصخشم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1

تسیمازلا تست ) تهج  ) هصقانم هدنرب  طسوت  الاک  هنومن  لاسرا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3
تساوخرد 09160695391 نیا  سانشراک  هرامش 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620897-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیش ییایمیش لبود   لبود هریغتم   هریغتم دنچ   دنچ راون   راون رگناشن   رگناشن نزنز   - - بسچرب   بسچرب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3232
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتتک رهش  نیرز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000607 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   ROYAL FORNIA یتراجت مان  یبلق  دربراک  لدم 2176   cm 20 زیاس ینوکیلیس  سنج   CVC کیساروت رتتک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوکیلیس ینوکیلیس سنج   سنج   CVCCVC  کیساروت کیساروت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  ددع  کی  رزیالانآ  عبنم  هاگتسد و  کی  رزیالانآ  لدبم  ددع و  کی  جنسرابغ  هاگتسد  تبوطر  امد و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09139487252

1101004340000616 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   METONE یتراجت مان   BAM1020 اوه رد  قلعم  تارذ  رزیالانآ  دربراک  یریمعت  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تعنص نف  نارگ  شیاشگ  تازیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   METONE

تس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورفاب  لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  زاین و  یلک  حرشب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنم 09139487252 هرهب  تساروتکاف  لصاوالاک  تفایرد  زا  سپ  لیطعتریغ  یراک  زور  تخادرپو 30 هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالانآ رزیالانآ عبنم   عبنم وو   رزیالانآ   رزیالانآ لدبم   لدبم وو   جنسرابغ   جنسرابغ هاگتسد   هاگتسد تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

120mm*200mm دنلب خیرات  برو  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002415 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
120mm*200mm دنلب خیرات  برو  یجرس  - 

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

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

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 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ لباترپ  جنس  ترودک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000727 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اضردمحم هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   wtw هدنزاس عجرم   TURBIDIMETER یتراجت مان   430ir لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  جنس  ترودک  الاک :  مان 

زیواس
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدروخ دض  گنیروا  ددع  ود  ددع drying cartridge و  ود  اب  هارمه  - تسویپ تیش  اتید  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

7288028-0513  ، 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

120120 mm*200mmmm*200mm دنلب دنلب خیرات   خیرات برو   برو یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 3535

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لباترپ   لباترپ جنس   جنس ترودک   ترودک ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  تخادرپ  یتسویپ  تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت  لیاسو و  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000432 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد اضاقت  تیفیکاب - یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک - شیپ  تروصب  لمح  ییایمیش -  داوم  قیرزت  جیکپ  هب  طوبرم  ینمیا  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ینف  یسرزاب  تامازلا  هنماد و 

1101091701001085 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 3737

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم قیرزت   قیرزت جیکپ   جیکپ هبهب   طوبرم   طوبرم ینمیا   ینمیا ریش   ریش ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 196 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yp24r3a7893mq?user=73474&ntc=5906177
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906177?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7sp3vbpr6fbyf?user=73474&ntc=5906196
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906196?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبق.دشاب یم  ددع  هب  مالقا   . تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب .  یناریا  امتح  الاک  .دشاب  هتشاد  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب 09116663646 سامت  یراذگ  تمیق  زا 

1101006020000056 زاین :  هرامش 
رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط دام  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان  یددع  هتسب 50  شفنب  رد  لدم   mm 100 عافترا  mm 13 رطق نلیپورپ  یلپ   PTT/PT شیامزآ هلول  الاک :  مان 
برغ

هتسب 3000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  ALT SGPT تیک الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ایمیک تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 1 رادقم یرطب   Lyse لدم یهاگشیامزآ  دربراک  هدننک  زیل  نوخ  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 

یرطب 3 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

بط نیماینب  هدننک  هضرع  عجرم   DELAWAREBIOTECH هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 192  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  تیتاپه   HBs Ab تیک الاک :  مان 
شیک زور 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسینا  ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدنزاس  عجرم   ml 5 لایو یهاگشیامزآ   RF تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ناروآ دمراف  یدیلوت  یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   CALBIOTECH یتراجت مان  یتست  ییاوقم 192  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا   TSH تیک الاک :  مان 

زبس
هتسب 8 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
یتاقیقحت هدننک  هضرع  عجرم   SPINREACT هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 150  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   RPR سیلفیس صیخشت  تیک  الاک :  مان 

زبس ناروآ  دمراف  یدیلوت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ورمک یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  دک 109  یکشزپ  روتاکیلپا  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   GONG DONG -GOLDEN VAC یتراجت مان   GD024SC لدم  mm 75 عافترا  mm 13 رطق نامیدس  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
امزآ بط  اشوک 

ددع 1200 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 250 رادقم یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  هروا  نژورتین  تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگ  تمیق  ددع  هب  مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ دربراک   دربراک هدننک   هدننک زیل   زیل نوخ   نوخ لرتنک   لرتنک فرعم   فرعم - -   mlml   400400 یمیشویب   یمیشویب   ALT SGPTALT SGPT تیک   تیک نلیپورپ -  -  نلیپورپ یلپ   یلپ   PTT/PTPTT/PT شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 3939
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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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2000  اپوس  کرام  نوخ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000760 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

تس 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

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

هیارک دش  دهاوخ  عوجرم  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 0002000 دادعت   دادعت اپوس   اپوس کرام   کرام نوخ   نوخ 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفنب سپیلک  اگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002416 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
شفنب سپیلک  اگیل  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

شفنب شفنب سپیلک   سپیلک اگیل   اگیل ناونع : : ناونع 4141
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

یوضر 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  انورک  هاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000271 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  انورک  هاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا  - 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلاروتکاف  شیپ  ندرک  تسویپ.ناتسرامیب  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 2 هیوست

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: 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 انورک   انورک هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4242
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مق ناتسا  این  برع  راکماک -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  زکرم  تساوخرد  تسنال  نزوس 

1101090570000087 زاین :  هرامش 
مق این  برع  راکماکینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناهج ماج  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   IME-DC لدم نوخ  دنق  هاگتسد  تسنال  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زکرم  تساوخرد  تسنال  نزوس  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  imed تیاس ربتعم  یگدنیامن  یاراد  یناریا و  سنج 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  هدننک  تساوحرد 
ددرگیم لطاب  هدش  مالعا  زاین  اب  ریاغم  داهنشیپ  هنوگ  ره 

هدنشورف اب  لمح  هیارک  ههام و  هس  تخادرپ 

3713614975 یتسپ :  دک  این ،  برع  راکماک  ناتسرامیب  ید -  نابایخ 19  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713472-025  ، 37713511-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37713473-025 :: 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   زکرم   زکرم تساوخرد   تساوخرد تسنال   تسنال نزوس   نزوس هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4343
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لیبدرا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

masstec کرام طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005426000028 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
میکح رای  تمالس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MASSTEC یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  لاکیدم  هتسب   Mandreled لدم  IUI رتتاک الاک :  مان 

ددع 1750 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریاو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  یزکرم  رتفد  - افش نادیم  شبن  - ناسانشراک کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615873959

33749506-045  ، 85386445-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33749503-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MandreledMandreled  لدم لدم   IUIIUI رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 4444
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

یوضر 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000270 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا  - 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 3 هیوست.ناتسرامیب برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تالوصحم  دنرب  رکذابروتکاف  شیپ  ندرک  تسویپ 

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: 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 هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4545
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نابآ یصصخت 13  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / یناریا لاتیجید  رتموکولگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000021 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
گرا یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   UTEL یتراجت مان   AGM01 لدم نوخ  دنق  تست  راون  ددع  هارمه 10  هب  یگناخ  تبقارم  لاتیجید  رتموکولگ  الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم  تامدخ  هدنزاس  عجرم  دیدج 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دشاب و   IRC دک یاراد  لوصحم  / دشاب تسرد   IMED رد لوصحم  خیرات  رابتعا  / دشاب  IMED زوجم یاراد  هاگتسد  / دشاب یمازلا  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ  / دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  / دشاب هتشاد  هدننک  عیزوت   IMED ای دشاب و  هدننک  دیلوت  ای  هدننک  نیمات  / ددرگ دیق  روتکاف 

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: 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 لاتیجید   لاتیجید رتموکولگ   رتموکولگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646
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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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / کیناکم تاریمعت  هاوخنت  راک 216963 /  تساوخرد  اب  قباطم  وگناش / روسرپمک  یارب  گنیلپوک / لاصتا  اب  هارمه  هناوتسا  شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راود یاه  هاگتسد  دحاو 

1101096697000183 زاین :  هرامش 
مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا یاسناک  گنر  هدننک  هضرع  عجرم   PARKER UF MEMBRANE یتراجت مان   EP8040-BS14-H8 لدم یهاگشیامزآ  رتلیف  ارتلوا  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هباشم  تروص  هب  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلصا هنومن  تاعالطا و  تسویپ و  قباطم  تساوخ  رد 
تساوخ رد  تاصخشمو  تاعالطا  نتفرگ  تهج  هرامش 

09171502907
09172376769

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31464080-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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 رتلیف   رتلیف ارتلوا   ارتلوا ناونع : : ناونع 4747
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ساملس رایرهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  همیبو  لاسرا  هنیزه  زین  یتسویپ و  لیاف  قبط  تساوخرد   - imd یهاوگ یاراد  دنلب  خیراتو  تیفیک  اب  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101093770000008 زاین :  هرامش 
ساملس رایرهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

راک وترپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   mg 50 رادقم یکیتسالپ  تساک  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یذغاک  زآ  هروا  یرولیپ  رتکابوکیله  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  همیبو  لاسرا  هنیزه  زین  یتسویپ و  لیاف  قبط  تساوخرد   - imd یهاوگ یاراد  دنلب  خیراتو  تیفیک  اب  یفرصم  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب ( 

5881859754 یتسپ :  دک  ملعم ،  تیبرت  بنج  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  ساملس  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221666-044  ، 35221665-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35221665-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   همیبو   همیبو لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه زین   زین وو   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد  -  - imdimd  یهاوگ یهاوگ یاراد   یاراد دنلب   دنلب خیراتو   خیراتو تیفیک   تیفیک اباب   یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

4848
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  (* ددع 8  ) امسالپ چیرتراک   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** ددرگ یراذگ  راب  روتکاف  شیپ  **

1101005443000134 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

LOWTEM هدنزاس عجرم   LOWTEM یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   C 120 لدم  lit 120 تیفرظ یکشزپ  امسالپ  رزیالیرتسا  فرصم  رابکی  جیرتراک  الاک :  مان 
سمش هوژپ  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** دشاب یم  ههام  ود  هیوست   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  الاک  لیوحتو  لمح  هنیزه  ** دشاب هتشاد  ار  ناریا  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  ارالاک  نیا  شورف  زوجمو  دشاب  دم  یآ  هناماس  وضعدیاب  هدننک  نیمات  *

* دننک نیمات 

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

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

**** ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ راب   راب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ * ** * ** تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم (*(* ددع ددع 88  ) ) امسالپ امسالپ چیرتراک   چیرتراک ** ناونع : : ناونع 4949

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اپوس   اپوس یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ملق   ملق   2828 ناونع : : ناونع 5050
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تسویپ تسیل  قبط  اپوس  یفرصم  مزاول  ملق   28 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090634000084 زاین :  هرامش 

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 480  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نشکاس  رتتاک  الاک :  مان 

نتراک 7680 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 
نتراک 400 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 20  یکشزپ  دربراک  زیاس 12  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 

نتراک 500 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 14  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  ضیوعت  تس  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

نتراک 4500 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 120  یکشزپ  دربراک  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  کیرتساگ  وزان  الاک :  مان 
نتراک 504 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 750  یلومعم  فرصمرابکی  دازون  فان  دنب  پملک  الاک :  مان 

نتراک 6000 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  لدم 59933046  یکشزپ  یژولوروا  تس  الاک :  مان 
تس 500 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  لارتناس  لازان  نژیسکا  هلول  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cm 150 نویزوفنا پمپ  طبار  هلول  الاک :  مان 
ددع 2100 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم ههام  ود  روتکاف  تخادرپ  نامز  رثکادح 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250060-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: 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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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سولسنک  سپیچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002423 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  سولسنک  سپیچ  - 

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

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سولسنک   سولسنک سپیچ   سپیچ ناونع : : ناونع 5151
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مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ایبیت 4/5  لایدم  لاتسید  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000207 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  خاروس 10  دادعت  لدم 225310   mm 4/5 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  ایبیت  لایدم  لاتسید  گنیکال  یدپوترا  کالپ  الاک :  مان 

بط نب  سلطا  یکشزپ  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  سلطا 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  خاروس 9  دادعت  لدم 225309   mm 4/5 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  ایبیت  لایدم  لاتسید  گنیکال  یدپوترا  کالپ  الاک :  مان 

بط نب  سلطا  یکشزپ  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  سلطا 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
مان یددع  کپ 1  یو  هتسب  خاروس 8  دادعت  لدم 225308   mm 4/5 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  ایبیت  لایدم  لاتسید  گنیکال  یدپوترا  کالپ  الاک :  مان 

بط نب  سلطا  یکشزپ  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  سلطا  یتراجت 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  رودص  دمیا و  نیناوق  تیاعر 

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4/54/5 ایبیت   ایبیت لایدم   لایدم لاتسید   لاتسید کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 5252
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) قیقد رازبا  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا 

1101093984001049 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ماسرذآ  قیقد  رازبا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماسرذآ  قیقد  رازبا  یتراجت  مان   MLG55 لدم یسیطانغم  گولانآ  حطس  جیگ  الاک :  مان 
ناتسزوخ قفا  ناراک  دنورا 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) قیقد رازبا  تاودا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا زازا   اضاقت ) ) اضاقت لماک   لماک حرش   حرش قبط   قبط  ) ) قیقد قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 5353
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002426 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیلاید تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  7,000 دادعت : 

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

زیلاید زیلاید تستس   ناونع : : ناونع 5454
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مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  زاین  دروم   PH تست و نیلاپ  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091694000049 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسرهش  تشادهبزکرم  هدننک :  رازگرب 
ینامیلس دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ینامیلس  دمحم  هدنزاس  عجرم   SCP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هتسب   pH شجنس صرق  فرعم  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   PALIN TEST هدنزاس عجرم   PALIN TEST یتراجت مان  یددع  رتسیلب 10  ییاوقم 25  هبعج   No.1 صرق  DPD یجنس رلک  فرعم  الاک :  مان 
تعنص یمیش  باکین  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  هام  ود  زا  دعب  تخادرپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  تکرش  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - 2

دامن لصاح  سامت  روپ  یلو  یاقآ  هرامش 09186385226  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   - 3

6931853615 یتسپ :  دک  دابآ ،  زورون  تشادهب  زکرم  رهشمرخ -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333127-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338312-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا مالیا ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم   PHPH  وو تست   تست نیلاپ   نیلاپ صرق   صرق ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 196 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zenf5n9rf35kw?user=73474&ntc=5906645
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906645?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . کینویب زکولگ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000746 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 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  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 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

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف کینویب .  .  کینویب زکولگ   زکولگ تیک   تیک ناونع : : ناونع 5656
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نوسرمیا نخور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000747 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناشاک بط  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARTEK یتراجت مان  تپ  یرطب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   cc 120 تیار یزیمآ  گنر  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 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  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 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

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  .هنومن  دات  زا  سپ  دیرخ  .ههام  تخادرپ 4  .دم  یآ  تیاس  تامازلا  قبط  یناریا ) ) لیرتسا یکشزپ  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  دنرب  رکذ  .هباشم 

1101005850000055 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یسررب  لباق  ریغ  تمیق  داهنشیپ  دنرب ،  رکذ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .نوسرمیا   .نوسرمیا نخور   نخور ناونع : : ناونع 5757

لیرتسا لیرتسا یکشزپ   یکشزپ تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 5858
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هتسب 20) تناس 9 رطق لولس  تشک  تیلپ  (- هتسب 50  ) تناس رطق 6 لولس  تشک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000281 زاین :  هرامش 

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

هتسب  1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هلابز یاحما  والکوتا  یناتسرامیب (  والکوتا  هاگتسد  برد  یدنب  بآ  دربراک  ینوکیلیس  رشاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000245 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلعوب تعنص  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  یلعوب  یتراجت  مان  یناتسرامیب  والکوتا  هاگتسد  برد  یدنب  بآ  دربراک  ینوکیلیس  رشاو  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هیارک  ههام و  هس  باسح  هیوست  ناتسرامیب .  یکشزپ  یسدنهم  دات  اب  یناتسرامیب  والکوتا  هاگتسد  برد  یدنب  بآ  دربراک  ینوکیلیس  رشاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Hakami 09133808369 تسا .  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات 

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس 99 رطق رطق لولس   لولس تشک   تشک تیلپ   تیلپ تناس   - - تناس 66 رطق   رطق لولس   لولس تشک   تشک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 5959

یناتسرامیب یناتسرامیب والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد برد   برد یدنب   یدنب بآبآ   دربراک   دربراک ینوکیلیس   ینوکیلیس رشاو   رشاو ناونع : : ناونع 6060
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPIMAX U یرپسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002427 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
EPIMAX U یرپسا - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یس  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 

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

EPIMAX EPIMAX UU  یرپسا یرپسا ناونع : : ناونع 6161
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسد سکتال  CRP تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000745 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت   BIOSYSTEMS یلایو ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Turbidimetry عون  CRP تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 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  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 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

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف یتسد .  .  یتسد سکتال   سکتال CRPCRP  تیک تیک ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 196 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n4d8fh5a8ausv?user=73474&ntc=5906706
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906706?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  تازیهجت  داوم و  ملق   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000599 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VACUTEST KIMA یتراجت مان  نتراک   ml 9 مجح  mm 16 عافترا  mm 100 رطق یکیتسالپ  رادلژ  یهاگشیامزآ  یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

ادت هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ رادلژ   رادلژ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یریگ   یریگ هنومن   هنومن شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 6363
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زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

µl 100-10 ریغتم مجح  یهاگشیامزآ  رلپمس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090405000086 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
EPPENDORF هدنزاس عجرم   ADJUSTABLE VOLUME PIPETTE یتراجت مان   RESEARCH لدم  µl 100-10 ریغتم مجح  یهاگشیامزآ  رلپمس  الاک :  مان 

رتسگ زیهجت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02634764058 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد  - 1376

هداز ینغ 

3365166519 یتسپ :  دک  هنیکس ،  تشهب  یجورخ  نیوزق  - جرک نابوتا  رتمولیک 5  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764050-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764060-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

µlµl   100100 -- 1010 ریغتم   ریغتم مجح   مجح یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ رلپمس   رلپمس ناونع : : ناونع 6464
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هاگشیامزآ  تهج  یهاگشیامزآ  مزاول  ملق )  18  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000081 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  سراپ  لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  لآ  هدیا  لپ  هدنزاس  عجرم   µl 500 مجح یبآ  هلاناک  کت  تباث  مجح  یهاگشیامزآ  رلپمس  الاک :  مان 

.P.I.P یتراجت مان  ناریا 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه تشادهب ) زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  روتکاف و  شیپ   . دشاب تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  تبث  .تسا  ریغتم  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نامرک   نامرک ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ملق ) ) ملق   1818  ) ) دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودنآ  یسپویب  سپسروف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازاا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  هباشم .  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 
1101030686002337 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یو هتسب  یدنب  هتسب  عون   JHY- FB -23 – 160- O – P –A1 لدم  2/3x160 mm زیاس یزلف  سنج  هدعم  یرم و  دربراک  ودنآ  یسپویب  سپسروف  الاک :  مان 
داکیا تمالس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU JIUHONG MEDICAL INSTRUMENT COLTD هدنزاس عجرم   JIUHONG یتراجت مان  کپ 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ودنآ  یسپویب  سپسروف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازاا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  هباشم .  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودنآ ودنآ یسپویب   یسپویب سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 6666
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - یکپوت هبنپ  - هداس یمرگ  هبنپ 100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000832 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دنهس  g 100 ینولیان هتسب  دیفس  کپوت  یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 6000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  زیهجت  اتکی  یتراجت  مان   g 100 هتسب یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 5000 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - یکپوت هبنپ  - هداس یمرگ  هبنپ 100  :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ یریگ  هزادنا  یاه  رازبا  هب  فرصم  طاقن  زیهجت  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001308000024 زاین :  هرامش 

نادمه یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914481 یتسپ :  دک  نادمه ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  همیب  نادیم  هب  هدیسرن  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32671390-081  ، 38220737-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220225-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افطلدینیببار افطلدینیببار تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- یکپوت یکپوت هبنپ   هبنپ -- هداس هداس یمرگ   یمرگ 100100 هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 6767

بآبآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه رازبا   رازبا هبهب   فرصم   فرصم طاقن   طاقن زیهجت   زیهجت حرط   حرط ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  لانرتنیا ) یترارح  رتنیرپ  ) دروکر یلارت و  هیاپ  گنیروتینام و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک 

1101030319000040 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

زیناپ نیاس  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   LUNCH یتراجت مان   FX7 یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دیل  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
عجرم هیسور  هدنزاس  روشک   NEUROSOFT هدنزاس عجرم   NS990998.029 لدم باصعا  زغم و  یج  ما  ییا  هاگتسد  لاسگرزب  زیاس  ردروکر  دورتکلا  الاک :  مان 

ایرآ نیزرب  نامدار  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
سیدابآ یبط  نزاخم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیدابآ  یبط  نزاخم  هدنزاس  عجرم   TB-01 لدم یکشزپ  نشکاس  یلارت  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  ناونع  هب   IMED تیاس رد  دیاب  هدنشورف  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861818465 یتسپ :  دک  دنزاش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف  بنج  یرهطم  داتسا  دیهش  نابایخ  دنزاش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38226640-086  ، 38226700-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38226377-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروکر دروکر وو   یلارت   یلارت هیاپ   هیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یتسد  برد  ضرع 100  رانیمالدوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030319000039 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
امزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  سراپ  یتراجت  مان  لدم 100  رانیمال  دوه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  ناونع  هب   IMED تیاس رد  دیاب  هدنشورف  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861818465 یتسپ :  دک  دنزاش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف  بنج  یرهطم  داتسا  دیهش  نابایخ  دنزاش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38226640-086  ، 38226700-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38226377-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TUR رالوپ یاب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000748 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تس الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد برد   برد   100100 ضرع   ضرع رانیمالدوه   رانیمالدوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7070

TURTUR رالوپ   رالوپ یاب   یاب تستس   ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب زمراو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000751 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NINGBO DAVID یتراجت مان   HKN-90 لدم دازون  رمراو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب رامیب زمراو   زمراو ناونع : : ناونع 7272

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا لاعف   لاعف تروصب   تروصب الاک   الاک تلاصا   تلاصا لبیل   لبیل .هباشم   .هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسیل   تسیل قبط   قبط زیلاید   زیلاید شخب   شخب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیل قبط  زیلاید  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  .هباشم  دک  ناریا 

1101030686002339 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب   R6 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   R8 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   R60 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   R70 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   R80 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب   R4 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  زیلاید  شخب  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  .هباشم  دک  ناریا 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب لضفلاوبا ع  ترضح  ناتسرامیب   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ نوخ  شیامزآ  یاه  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091852000001 زاین :  هرامش 

دنجریب ع   لضفلاوبا   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دادعت 15000 لیناز  دنرب  رادلژ 100*16  شیامزآ  هلول  - 

20.000 دادعت لیناز  دنرب  رادلژ 86*12  شیامزآ  هلول 
12000 دادعت ییایلاتیا   FL دنرب زبس  برد   cbc شیامزآ هلول 

دادعت 5000 ییایلاتیا   FL دنرب  PT شیامزآ هلول 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  52,000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت تاکرادت  دحاو  هرامش 09157922057  اب  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  راب  لمح  هنیزه  دشابیم و  دات  دروم  هدش  رکذ  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب

9719857986 یتسپ :  دک  دنجریب ،  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب  یرادا - تیاس  - دنجریب دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32328505-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32328501-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ نوخ   نوخ شیامزآ   شیامزآ یاه   یاه هلول   هلول ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4  هاگشیامزآ  لحم  رد  لیوحت  هباشم  دک  ناریا  یهاگشیامزآ  مزاول  تیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005161000007 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یئوراد و فورظ  یدنب  هتسب  دیلوت و  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   ml 70 تیفرظ یهاگشیامزآ  یکیتسالپ  یطوق  راردا  فرظ  الاک :  مان 

یرفآ رهم  یهاگشیامزآ  یشیارآ و  یتشادهب و  یئوراد و  فورظ  یدنب  هتسب  دیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یرفآ  رهم  یهاگشیامزآ  یشیارآ و  یتشادهب و 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  هدنزاس  عجرم   Lit 2/5 نزخم یدنب  هجرد  یاراد  هتعاس  راردا 24  یریگ  هنومن  فرظ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کالپ 50 ،  یهاگشناد  داهج  هچوک  ، یکشزپ مولع  هاگشناد  هناخریبد  بنج  ، یناشاک راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6517618398

34248410-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32512282-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول وو   تیک   تیک ناونع : : ناونع 7575

یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ رتتک   رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 7676
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یتسالپویژنآ رتتک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000188 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   MPA 1 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-270
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JL 3 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-000
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JL 3.5 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-002
ددع 100 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JL 4 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-004
ددع 100 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JL 6 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-010
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JR 4 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-082
ددع 100 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ 
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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 196 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jkqpem4zcne72?user=73474&ntc=5907029
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5907029?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هواس سردم  دیهش  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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه   - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تسیل  - دشاب یم  هباشم  دک   - یهاگشیامزا مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقنو 

1101004992000012 زاین :  هرامش 
هواس سردم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM CMV تیک الاک :  مان 
هتسب 180 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لقنو  لمح  هنیزه   - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تسیل  - دشاب یم  هباشم  دک   - یهاگشیامزا مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف 

3915644146 یتسپ :  دک  رویرهش ،  سردم و 17  یناتسرامیب  عمتجم  ، سردم دیهش  راولب  یرهطم  نابایخ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42404561-086  ، 42223029-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225880-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح هنیزه   هنیزه  - - ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا تسیل   تسیل -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک    - - یهاگشیامزا یهاگشیامزا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
یدقن یدقن تخادرپ   تخادرپ  - - دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لقنو   لقنو

7777
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یبرغ ناجیابرذآ  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب   pvc سنج یریگنوخ  لبیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلا  تسویپ  ) دشاب ناریا  نوخ  لاقتنا  نامزاس  هیدات  یاراد 

1101000214000061 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناخیراس یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هتسب 1000  زیاس  یرف   AX238 لدم نوفلس  سنج  یکشزپ  دیرگ  اب  یریگنوخ  بسچرب  الاک :  مان 
لبیل ناریا  هدنزاس  عجرم  مدقم 

هتسب 89400 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  امازلا  ناریا  نوخ  لاقتنا  هیدات  -2

ددرگ لاسرا  هدامآ و  لماک  تروصب  الاک  هیلک  -3
دشاب یم  زکرم  برد  ات  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  -4

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  شرورپ  شزومآ و  یوربور  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715778374

33442111-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33470730-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ )) دشاب دشاب ناریا   ناریا نوخ   نوخ لاقتنا   لاقتنا نامزاس   نامزاس هیدات   هیدات یاراد   یاراد یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     pvcpvc سنج   سنج یریگنوخ   یریگنوخ لبیل   لبیل ناونع : : ناونع 7878
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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 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قباطم  دیرگ  رمیلپ  دیارلک  ارتت  نالیس  مرگولیک   140 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000554 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SIGMA هدنزاس عجرم   SIGMA ALDRICH یتراجت مان   kg 1 یا هشیش  یرطب  دک 215120  دصرد  صولخ 99  یهاگشیامزآ  ورلکارتت  نالیس  عجرم  هدام  الاک :  مان 

دمراف یمیش  اشار  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ALDRICH
یرطب 140 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  هدوب و  کارا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هامکی  رثکادح  رابنا  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست 

ددرگ یراذگراب  اناوخ  تروصب  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ   PDF لیاف

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

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم دیرگ   دیرگ رمیلپ   رمیلپ دیارلک   دیارلک ارتت   ارتت نالیس   نالیس مرگولیک   مرگولیک   140140 ناونع : : ناونع 7979
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5907166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . نینیتیرف تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000748 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   DIASOURCE یتراجت مان  یتست  ییاوقم 100  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   RIA عون  hCG AND BHCG تیک الاک :  مان 
دمراف ایرآ  یناگرزاب 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/30 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  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف نینیتیرف .  .  نینیتیرف تیک   تیک ناونع : : ناونع 8080
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هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093263000219 زاین :  هرامش 

هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 
یتاقیقحت و هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   APPLICHEM هدنزاس عجرم   ml 50 یلایو هتسب 1   ERIOGLAUCIN A5564 نوخ هورگ  فرعم  الاک :  مان 

نژانیس یدیلوت 
لایو 30 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

abb limsa11 تسیز طیحم  هدنیالا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یهاگشیامزا یهاگشیامزا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8181

abb limsa11abb limsa11 تسیز   تسیز طیحم   طیحم هدنیالا   هدنیالا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8282
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 00:00هرامش ات  زاز 1401/8/10   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 00:00عبنم  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5907208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fbs gibco qualified brazil 500cc تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000282 زاین :  هرامش 

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

ددع  10 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یئولاباب  مناخ   64112383 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

fbs gibco qualified brazil 500ccfbs  gibco qualified brazil 500cc ناونع : : ناونع 8484
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5907219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ROJE DNALL PLUS KIT(LOT:503721101610050 جارختسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000283 زاین :  هرامش 

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

هتسب  5 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یعیفش  یاقآ   64112308 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5907221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یپوکسودنآ  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000572 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ بط  انرب  هدننک  هضرع  عجرم   JIUHONG یتراجت مان   JHY-FB-23-180-W-O لدم یپوکسودنآ  یرادرب  هنومن  فرصم  رابکی  سنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ROJE DNALL PLUS KIT(LOT:50372 110 16 10050ROJE DNALL PLUS KIT(LOT:50372 110 16 10050 جارختسا   جارختسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 8585

یپوکسودنآ یپوکسودنآ سنپ   سنپ ناونع : : ناونع 8686
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5907226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153312 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا نیلب  تست  هاگتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/14 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   S/P VIBRATION MONITORING SYSTEM - "MEGGIT  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000190 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نهیم دنمشوه  درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGIT یتراجت مان   VM600 لدم لاتیجید  جنس  هزرل  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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  207207   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا نیلب   نیلب تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8787

لاتیجید لاتیجید جنس   جنس هزرل   هزرل ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمپ اب  یلولس  جاوم  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرگو امرس  ربارب  رد  مواقم  تیساسح و  دضو  وشتسش  لباقو  بآدض 

1201003400000066 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  قبط  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  260 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرگو امرگو امرس   امرس ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم وو   تیساسح   تیساسح دضو   دضو وشتسش   وشتسش لباقو   لباقو بآدض   بآدض پمپ   پمپ اباب   یلولس   یلولس جاوم   جاوم کشت   کشت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایرتکاب 18 یتنآ  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002412 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لایرتکاب 18 یتنآ  یلوف  دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یس  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1818 لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب یدپوترا  مامت  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ دض  تشپ  یفک و  ، وشات هبرض ، دض  مورک ، یراکبآ  لیتسا  هندب 

1201003400000065 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  قبط  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  270 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ دضدض   تشپ   تشپ وو   یفک   یفک ،، وشات وشات هبرض ، ، هبرض دضدض   مورک ، ، مورک یراکبآ   یراکبآ لیتسا   لیتسا هندب   هندب لاسگرزب   لاسگرزب یدپوترا   یدپوترا مامت   مامت رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتسیب 20 غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002410 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یروتسیب 20 غیت  - 

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

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و  دشاب و  یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2020 یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 9292

یشوهیب یشوهیب وو   سکنوتنآ   سکنوتنآ نژیسکا ،  ،  نژیسکا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیرخ هن  تسا و  زاین  دروم  لوسپک  ژراش  دوش  تقد  ) تسویپ تسیل  حرش  هب  یشوهیب  سکنوتنآ و  نژیسکا ،  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لوسپک

1101092570000045 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ینذوم رغصا  هدننک  هضرع  عجرم   BAM12 لدم  Lit 50 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
راسهوک وردوخ  زاگ  هدننک  هضرع  عجرم   AIR MAX یتراجت مان   Lit 5 تیفرظ یکشزپ  نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

داگراساپ نوگلین  نژیسکا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   O2 لدم  Lit 10 تیفرظ  bar 125 نژیسکا یبط  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربراک لیوحت  ناتسرامیب  لخاد  هدننک ،  نیمات  طسوت  هناهام و )...  ، یگتفه ) ناتسرامیب یتساوخرد  دادعت  قبط  تسیاب  یم  اه  لوسپک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  صخشم  لوصحم  ره  یارب  هدش  هتفرگ  رظنرد  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  رد  تسا و  هباشم  اهدک  ناریا.ددرگ  طوبرم 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع زیاس 14(60 (* ددع زیاس 12(60 (* ددع 30)10 زیاس گاومه  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000209 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

( 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 60 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
( 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 30 دادعت : 
1401/08/25 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 60 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گاومه گاومه نرد   نرد ناونع : : ناونع 9494
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   10 دادعت یدپوترا 20  ریاو  -20 دادعت یدپوترا 18  ریاو  -10 دادعت یدپوترا 16  ریاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000475 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عطاس بط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دم  نورک  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب  لدم 2019   cm 16 رتاک یدپوترا  ریاو  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یکشزپ تازیهجت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 3  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: 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

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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایرتکاب 8 یتنا  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002411 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لایرتکاب 8 یتنا  یلوف  دنوس  - 

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

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و  دشاب و  یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1010 دادعت دادعت   2 020 یدپوترا   یدپوترا ریاو   ریاو -- 2 020 دادعت دادعت   1818 یدپوترا   یدپوترا ریاو   ریاو -- 1010 دادعت دادعت   1616 یدپوترا   یدپوترا ریاو   ریاو ناونع : : ناونع 9595

88 لایرتکاب   لایرتکاب یتنا   یتنا یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب ی 100 میخض 600 فرصم  رابکی  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000210 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2000 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
کیتسالپ دادهب  هدننک  هضرع  عجرم  وگنیپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  یکیتسالپ  سنج  میخض  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نالبس
هبعج 600 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 9797
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور دادعت 100  لور و 10*15  دادعت 200  یلخاد 10*10  دیلوت  یریصح  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000785 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  ییاوقم 2  هتسب   Yd 10 لوط  cm 10 ضرع یحارج  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  ییاوقم 2  هتسب   Yd 10 لوط  cm 15 ضرع یحارج  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لور  دادعت 100  لور و 10*15  دادعت 200  یلخاد 10*10  دیلوت  یریصح  بسچ 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  ابش  هب  روتکاف  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لور لور   100100 دادعت   دادعت   1515 ** 1010 وو   لور   لور   2 00200 دادعت   دادعت   1010 ** 1010 یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت یریصح   یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 9898

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 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  نژیسکا  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090564000073 زاین :  هرامش 

ناجنز جع   رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسا  رکذب  مزال  هلاسکی  ههام  یدقن 6 تخادرپ  تلهم  ناجنز -  رصعیلو  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یناقلاط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  زاین  دروم  ینتشاک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000548 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ کرادم  قبط   1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نژیسکا   نژیسکا نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 9999

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یناقلاط   یناقلاط ناتسرامیب   ناتسرامیب لمع   لمع قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم ینتشاک   ینتشاک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب یددع 3000  هتسب 100  کی  هجرد  ینولیان  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000782 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط لاله  یددع  ینولیان 100 هتسب  رد  ینولیان  فرصمرابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب 3000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسب یددع 3000  هتسب 100  کی  هجرد  ینولیان  شکتسد 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  ابش  هب  هجو   =- یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب   30003000 یددع   یددع   100100 هتسب   هتسب کیکی   هجرد   هجرد ینولیان   ینولیان شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 10 110 1

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . لانیاپسا لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . لانیاپسا نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001973 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 18 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 20 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 21 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 22 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 27 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 23 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 24 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 25 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 26 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  هنازور . وکیف  تساکو  فرصم  رابکی  وکیف  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093856001974 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   INFINITI یتراجت مان  لدم 8065741102   FSM هنازور وکیف  تساک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   INFINITI یتراجت مان  لدم 8065751034  فرصم  رابکی  وکیف  تساک  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف 

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

هنازور هنازور وکیف   وکیف تساکو   تساکو فرصم   فرصم رابکی   رابکی وکیف   وکیف تساک   تساک ناونع : : ناونع 103103
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یلخاد 30000  دیلوت  یدحاو  ود  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000784 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنرس سلطا  ینوفلس  هتسب   cc 1 نیلوسنا فرصمرابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یلخاد 30000  دیلوت  یدحاو  ود  نیلوسنا  گنرس 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  ابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و  - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلوت دیلوت یدحاو   یدحاو ودود   نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 104104
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درجورب رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاب رانک  ریذپ  لکش  دناب  + ددع دادعت 1440 360cm لوط *5cm ضرع تفاب  رانک  ریذپ  لکشدناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2400 360cm لوط *10cm ضرع

1101050068000087 زاین :  هرامش 
درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 360 لوط  cm 5 ضرع دیفس  گنر  ریذپ  لکش  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
لور 1440 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 360 لوط  cm 10 ضرع دیفس  گنر  ریذپ  لکش  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

لور 2400 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تیفیک  نیرتهب  اب  لخاد  دیلوت  یالاک   - دشاب لوصحم  شورف  دمیا  یاراد  هدنشورف   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  ات  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشاب

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

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفاب تفاب رانک   رانک ریذپ   ریذپ لکش   لکش دناب   دناب ++ ددع ددع 14401440 دادعت   دادعت 360360 cmcm لوط لوط ** 55 cmcm  ضرع ضرع تفاب   تفاب رانک   رانک ریذپ   ریذپ لکشدناب   لکشدناب ناونع : : ناونع
ددع ددع 24002400 دادعت   دادعت 360360 cmcm لوط لوط ** 1010 cmcm ضرع ضرع

105105
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  مشچ  لخاد  لژ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000429 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   CROMA PHARMA هدنزاس عجرم   EYEFILL D.C یتراجت مان  گنرس   mg 1 زد  Viscoelastic یمشچ لخاد  لژ  الاک :  مان 

نافات هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش اب  لاسرا  هنیزه  / یمازلا  ircروتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشچ مشچ لخاد   لخاد لژلژ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کعمس یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000104 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1800 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا یرتاب  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یشخبناوت  نواعم  یشخبناوت و  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هلاس  کی  تنامض  هیارا 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کعمس کعمس یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 196 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/57vywymc5fkke?user=73474&ntc=5905767
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905767?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   3 دادعت  CM30*7 یقورع تفارگ  -2 دادعت 40*6 یقورع تفارگ  -2 دادعت یقورع 8*10  تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000473 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BARD هدنزاس عجرم  یددع  تراک 1  رتسیلب   cm 10 لوط  mm 8 رطق کزان  هراوید   IMPRA لدم یکشزپ  فرصمرابکی  یعونصم  گر  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 

تاب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یکشزپ تازیهجت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 3 تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   33 دادعت دادعت   CM30CM30 ** یقورع  77 یقورع تفارگ   تفارگ -- 22 دادعت دادعت 4040 ** 66 یقورع یقورع تفارگ   تفارگ -- 22 دادعت دادعت   1010 ** 88 یقورع   یقورع تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 108108
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع لدین 9 (540 دنار  نیلورپ 0-7  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000110 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  540 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150cm نشکناک هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000781 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
WLD150 لدم زیهجت  بط  نمترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIONMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1   cm 150 زیاس نکسا  یت  یس   Y روتکناک الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن لاسرا  / تسیمازلا یسرآ  دک  دم و  یا  زوجم  نتشاد  / ددع دادعت 500 ( روتکناک ود  k هلول  ) نکسا یت  یس  150cm نشکناک / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیزع  09127369827/ ددرگیم زیراو  متسیس  رد  تبث  ابش  هرامش  هب  روتکاف  هجو  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / هزور تخادرپ 20 / تسیمازلا

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدین  99 لدین دنار   دنار   00 -- نیلورپ  77 نیلورپ یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 109109

150150 cmcm  نشکناک نشکناک هلول   هلول ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 196 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mxa4gaphaw2je?user=73474&ntc=5905776
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905776?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d36vx9m4u9bqd?user=73474&ntc=5905779
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905779?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  فلتخم  یاهزیاس  روشاگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002334 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  بط  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناوآ  هدنزاس  عجرم   Smart-4 Vessel sealing لدم یمومع  یحارج  رتوکورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IRC دک افطل..تسا  هباشمدک  ناریا  .. imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دوش تبثروتکاف  شیپرد  مالعتسا  تهجالاک 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس روشاگیل   روشاگیل ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 196 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/67s5mj8mfuas5?user=73474&ntc=5905780
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905780?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 200)10*10 یریصح بسچ  (** ددع 1000)20 زیاس ( ددع زیاس 11(500 ( ددع 600)10 زیاس یروتسیب  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000204 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  ییاوقم 2  هتسب   Yd 10 لوط  cm 10 ضرع یحارج  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زیاس 20 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 21 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتسیب یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 1121 12
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رتوک 800 ملق  ددع ** رتوک 400 تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000208 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

انراو تراجت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویوش  یتراجت  مان  یددع  نتراک 400   SY-M1 لدم فرصم  رابکی  یحارج  تیلپ  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  مج  بط  زاسهب  دنهس  هدنزاس  عجرم  زاسکا  یتراجت  مان   ESU-P1 لدم یحارج  رتوکورتکلا  هاگتسد  دربراک  فرصمرابکی  رتوک  ملق  الاک :  مان 

مج بط  زاسهب  دنهس  هدننک  هضرع 
ددع 800 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتوک رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 113113
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بذاج قوف  دولکوردیه و  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000263 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ZETUVIT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج   20x20 cm زیاس تیوونز  بذاج  قوف  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یوقاچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000428 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نافات یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   SURGIDIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   SD لدم مشچ  یحارج  وقاچ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش اب  لاسرا  هنیزه  / یمازلا  ircروتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بذاج بذاج قوف   قوف وو   دولکوردیه   دولکوردیه نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 1141 14

یکشزپ یکشزپ یوقاچ   یوقاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع فان 2000 دنب  پمالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000207 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

زیهجت راید  هدننک  هضرع  عجرم   GYNEAS یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  لدم 01.159  یکشزپ  فان  دنب  پمالک  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فان فان دنب   دنب پمالک   پمالک ناونع : : ناونع 1161 16
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 24 شور  ( جک رس  ) هدوک ار ه  هس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002413 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 24 شور  ( جک رس  ) هدوک ار ه  هس  یلوف  دنوس  - 

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

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاس  2424 زیاس شور   شور (( جکجک رسرس   )) هدوک هدوک هه   ارار   هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 1171 17
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه هزور  45 تخادرپ زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلادمیا تساوخرد  قبط  هیخب  یاه  خن  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لاسرا 

1101095112000592 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد  کیمورک  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلادمیا تساوخرد  قبط  هیخب  یاه  خن  عاونا   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ تخادرپ زکرم   زکرم دات   دات سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . یمازلادمیا یمازلادمیا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط هیخب   هیخب یاه   یاه خنخن   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شور  24 هار هس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002414 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
شور  24 هار هس  یلوف  دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سناژروا  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 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا لوسپک  شخپ  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000219 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

لوسپک 9000 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش هب  نارهت  سناژروا  یاههاگیاپ  حطس  رد  ددع ) 5000) یرتیل و1 ددع ) 4000) یرتیل 10 یاهلوسپک رد  نژیسکا  شخپو  ژراش  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128353940 اگچیپ یاقآ  یفاضا  تاحیضوت  - تسه هدنرب  تکرش  اب  لقنو  لمح  - دوش همیمض  روتکاف  شیپ  - هام تدم 6 هب  راک  ماجنا  دادرارق  تروصب  تسویپ 

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231216-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: 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

شور شور   2424 هار هار هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 1191 19

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک شخپ   شخپ وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 196 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sgbgt4p3pdjlc?user=73474&ntc=5905973
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905973?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zpsgd8rmdrb9a?user=73474&ntc=5905982
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905982?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  هفرط - کی  هچیرد  اب  هار  ود  سوپاتخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002336 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 50  هبعج  دک 841264  یکشزپ  هار  ود  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093263000218 زاین :  هرامش 

هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 
راک شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FATHER هدنزاس عجرم   n35 لدم یکشزپ  موتورکیم  غیت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ هار   هار ودود   نشنتسکا   نشنتسکا هلول   هلول ناونع : : ناونع 12 112 1

(( دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یهاگشیامزا یهاگشیامزا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هدننکدیلوت  طقف  ددرگ - همیمز  روتکاف  شیپ  یرابتعا - تخادرپ   - زیاس 2*2.50 کی - هجرد  راد  مرآ  نورتت  دیفس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا

1101030686002335 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رتسگ رمیلپ  بط  ایمرا  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  رمیلپ  بط  ایمرا  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   2x2/5 m نورتت یناتسرامیب  راد  مرآ  هفحلم  الاک :  مان 
هتسب 1000 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . سیرالیتسا وکیف  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001977 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دهم رهاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BAUSCH+LOMB هدنزاس عجرم   BL5111 لدم یکشزپ  مشچ  فرصمرابکی  تساک  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه هدننکدیلوت   هدننکدیلوت طقف   طقف ددرگ - - ددرگ همیمز   همیمز روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یرابتعا - - یرابتعا تخادرپ   تخادرپ  - - 2 .502 .50 ** 22 زیاس   زیاس کیکی - - هجرد   هجرد راد   راد مرآ   مرآ نورتت   نورتت دیفس   دیفس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع
یناتسا یناتسا

123123

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . سیرالیتسا سیرالیتسا وکیف   وکیف کپکپ   ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 196 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4c5x3bk6lclrs?user=73474&ntc=5906001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906001?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wnl9ln5l2m563?user=73474&ntc=5906011
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906011?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودلاش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000467 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش نودلاش   نودلاش ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسناپ دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000469 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  تکاپ   2011E دک راد  بسچ  لیرتسا  یمشچ  مشچ  دپ  الاک :  مان 
تکاپ 300 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش نامسناپ   نامسناپ دپدپ   ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ینیب 200 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000470 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یزار بط  ناگرهم  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یزار  بط  ناگرهم  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 6  هبعج  ینیب  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست  .ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش ددع   ددع 200200 ینیب   ینیب بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کچوک خرچراهچ  ) مامح رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیتساوبرک هندب 

کرحتم یتشپو  ییاپ  ریز  یتسدریز و 
1201003400000067 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  250 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم یتشپو   یتشپو ییاپ   ییاپ ریز   ریز وو   یتسدریز   یتسدریز لیتساوبرک   لیتساوبرک هندب   هندب کچوک ) ) کچوک خرچراهچ   خرچراهچ )) مامح مامح رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 128128
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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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب...تناس  زیلاید 13  هار  ود  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001976 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx16 cm 12 زیاس  CV-12122-F لدم یقورع  یبلق و  هار  تقوم 2  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

سیمراف ناریا 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف 

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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب...تناس   هجوتاب...تناس زیلاید  1313   زیلاید هار   هار ودود   رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 129129
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جنخ مرکا  یبن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج ددع  مادک 120  ره   f6-f60-f7-f70 یفاص - ددع مادک 250  ره  سا  یب و  تانبرکیب  ردوپ  - ددع زیلاید 400  تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب زیلاید  شخب 

1101090660000081 زاین :  هرامش 
جنخ ص   مرکا   یبن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ وراد  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUS MEDICAL CARE هدنزاس عجرم   TAL12200 لدم داح  زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالوصحم دشاب و   imed تیاس زج  تکرش   - زادرپراک اب  سامت   09173819201- دشابیم هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه   - ههام تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم   irc دک یاراد 

7443168311 یتسپ :  دک  جنخ ،  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620063-071  ، 52620051-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52620070-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  هب 9  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ینوفع  دض  لولحم  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف 

1101003143000856 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

فا دیپاردموزد آ- تپ  یرطب   Lit 5 تازیهجت حوطس و  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  هب 9  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ینوفع  دض  لولحم  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاف شیپ  - ددع دادعت 3600  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  فرصم  رابکی  جردم  لکش  یویلک  رویسر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101090319000259 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا   cc 500 تیفرظ  cm 22 لوط ینلیپورپ  یلپ  سنج  یدنب  هجرد  تیفرظ و  دحاو  ود  یاراد  جردم  لکش  یویلک  رویسر  الاک :  مان 
ددع 3600 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتاف  شیپ  - ددع دادعت 3600  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  فرصم  رابکی  جردم  لکش  یویلک  رویسر   :: 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

فافا -- آآ دیپاردموزد   دیپاردموزد تپتپ   یرطب   یرطب   LitLit   55 تازیهجت   تازیهجت وو   حوطس   حوطس یکشزپ   یکشزپ هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 131131

فرصم فرصم رابکی   رابکی جردم   جردم لکش   لکش یویلک   یویلک رویسر   رویسر ناونع : : ناونع 132132
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب ی 100 200) گرزب زیاس  ( یددع هتسب ی 100 500) طسوتم زیاس  ( یددع هتسب ی 100 100) کچوک زیاس  سکتال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000211 زاین :  هرامش 

رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  طسوتم  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 800 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  کچوک  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 800 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  گرزب  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 800 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچوک کچوک زیاس   زیاس سکتال   سکتال ناونع : : ناونع 133133
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  یناریا  سنج  رامیب  یقرب  نکش  هس  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000773 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرتآ  یتراجت  مان   A300E لدم یناملآ  خرچ  هدنوشات و  دیاس  یکیتسالپ و  تخترس  اب  یقرب  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگرابو  ئاضماو  رهمو  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

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

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

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا سنج   سنج رامیب   رامیب یقرب   یقرب نکش   نکش هسهس   تخت   تخت ناونع : : ناونع 134134
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IRC دک هارمهب  راد  IMD یناریا لیم  گنرس 2 و 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000056 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 15000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد IMDIMD  یناریا یناریا لیم   لیم   55 وو     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 135135
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 20 لاسگرزبیشوهیب تس  * ددع 720 پویت نشکاس  * ددع 100 لافطا رای  مد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000212 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 120  یدنب  هتسب  عون   Fr 30 زیاس یکشزپ  دربراک  بویت  نشکاس  طبار  هلول  الاک :  مان 
نتراک 6 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 010-1202  لاسگرزب  زیاس  لمع  قاتا  دربراک  فافش  هیال  ود  گب  اب  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تروئآ نارهت  هدننک 
تس 20 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
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 100 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب یشوهیب   یشوهیب تستس   پویت -  -  پویت نشکاس   نشکاس لافطا -  -  لافطا رای   رای مدمد   ناونع : : ناونع 136136
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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 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 360  فیان 3/2  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 360  فیان 15  -2

1101030092000741 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناهام بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   proMIS یتراجت مان   mm 3 زیاس دک 23.0049  یحارج  فیان  کوه  الاک :  مان 
ددع 720 دادعت : 

1401/08/30 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

.ددع .ددع   360360 دادعت   دادعت   1515 فیان   فیان -- 22 .ددع   .ددع   360360 دادعت   دادعت   3/23/2 فیان   فیان -- 11 ناونع : : ناونع 137137
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لونارب رهش  نیرز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000608 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یرمیلپ  تکویژنآ  یهار  هس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یرمیلپ   یرمیلپ تکویژنآ   تکویژنآ یهار   یهار هسهس   ناونع : : ناونع 138138
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نارهت سناژروا  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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمیو یبلق  کوشورتکلا  فرصم  رابکیدپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000220 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس داکیا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  نمیو  لدم  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  لاسگرزب  یارب  یکشزپ  یبسچ  فرصم  رابکی  دپ  الاک :  مان 

شیوپ
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات لاس  ود  لقادح  اهدپ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  - ههام ود  تخادرپ  - نآ تیفیک  تلاصا و  دات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا  - ناگیار الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب هتشاد  رابتعا 

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231216-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: 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

نمیو نمیو یبلق   یبلق کوشورتکلا   کوشورتکلا فرصم   فرصم رابکیدپ   رابکیدپ ناونع : : ناونع 139139
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیرو لوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095549000420 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک دمراف  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1   g 17 زیاس ظفاحم  یاراد  یدیرو  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

4218356
ددع 300 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ مولع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

دوش 09158800895 گنهامه  ییاطع  یاقآ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
دشاب  هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 
مرتحم هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیرو یدیرو لوتسیف   لوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 140140

یبلق یبلق یفارگویژنآ   یفارگویژنآ رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 141141
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یبلق یفارگویژنآ  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000183 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 5 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 622-533
ددع 20 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 4 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 620-533
ددع 300 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 6 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 624-533
ددع 10 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ایرآ هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JR 3.5 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 619-533 میکح 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JR 4 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 621-533
ددع 900 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ایرآ هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 3.5 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 618-533 میکح 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ 
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
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب دات  هب  طونم  ههام و  تخادرپ 3  یتسویپ .  تسیل  قبط   . EKG رآوپ لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000431 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب دات   دات هبهب   طونم   طونم وو   ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ یتسویپ .  .  یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  .  . EKGEKG رآوپ   رآوپ وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 142142
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 50 یتناس  16 هارودزیلایدومه رتتک  نودلاش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000845 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 16 لوط  12F رطق یژولوروا  دربراک  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

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

یمیم تیفیکاب   تیفیکاب // یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت یالاکاب   یالاکاب تیولوا   تیولوا // هباشمدک هباشمدک // هعلاطمافطل هعلاطمافطل تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع 5050 یتناس یتناس   1616 هارودزیلایدومه هارودزیلایدومه رتتک   رتتک نودلاش   نودلاش ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد .دشاب   .دشاب

143143
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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 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یفرصم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000060 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اپوس مدربار  کیتسال   - دشاب تسناه  لدم  امتح  یزاگ  چروت  - 

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

1401/08/17 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

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 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 10  یرکب  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000742 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00553200 دک یشراوگ  یزالاشآ  نلاب  پمپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 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

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 144144

.ددع .ددع   1010 دادعت   دادعت یرکب   یرکب دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 145145
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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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000271 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   BNBB55 دک  Fx28 cm 4/8 زیاس یژولورا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 

تسردنت نامرآ 
هبعج 50 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125230-0763  ، 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 400 لاسگرزب نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000213 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

نایناریا نامرد  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم   ALL PRO یتراجت مان  یددع  نتراک 100   large زیاس یکشزپ  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نتراک 4 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولورا یژولورا یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 146146

لاسگرزب لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 196 ھحفص 120 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tjffkjerbwwxq?user=73474&ntc=5906219
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906219?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wu3mq29kwa8ws?user=73474&ntc=5906222
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906222?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتسیب غیت  رهش  نیرز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000611 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
زیاس 25 باراد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتسیب یروتسیب غیت   غیت رهش   رهش نیرز   نیرز ناونع : : ناونع 148148
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000309 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
 ( حارج یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 250  نتراک  فرصمرابکی  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

نتراک 4000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

یناقمم یماوق  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 300  نتراک  لافطا  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نتراک 2000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
یماوق دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 350  نتراک  یکشزپ  دربراک  یکیتسالپ  ینیب  صوصخم  فرصمرابکی  الوناک  الاک :  مان 

یناقمم
نتراک 2000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کسام ) دوشیم هدادتدوع  دشابن  داتدروم  هچنانچدشاب  IRC دکو تلاصا  بسچرب  یارادالاکو  IMED یاراد هدننک  نیمات  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  هام  هاگشناد 5 لاور  قبط  تخادرپ  هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه  ( ددع 2000 نژیسکا لازانوددع  2000 لافطاددع 4000 لاسگرزب نژیسکا 

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

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 149149
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 972  تناس  یشک 15  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000761 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  بط  سامه  هدنزاس  عجرم  یب  ما  یپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1  تنیگاتسا  لدم   cm 20 ضرع یکشزپ  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

بط سامه  هدننک  هضرع 
لور 972 دادعت : 

1401/08/17 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
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک 

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   972972 دادعت   دادعت تناس   تناس   1515 یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 150150
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینیم  یت  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002418 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ینیم  یت  کالپ  - 

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

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ینیم   ینیم یتیت   کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 151151
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ریرح  شکتسد  دنرب  - ددرگ تبث 

1101095143000315 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  کچوک  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  گرزب  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

هناماس هناماس ردرد   وو   دوش   دوش اضما   اضما وو   رهم   رهم تکرش   تکرش روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هارمهب   هارمهب مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ -- دمیا دمیا تبث   تبث الاک   الاک وو   تکرش   تکرش -- هدش هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط ناونع : : ناونع
دشاب دشاب ریرح   ریرح شکتسد   شکتسد دنرب   دنرب -- ددرگ ددرگ تبث   تبث

152152
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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 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا دمیا  روتکافشیپ -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000450 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا دمیا  روتکافشیپ -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  301 دادعت : 

1401/08/30 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

2305910-0413  ، 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

.تسیمازلا .تسیمازلا دمیا   دمیا روتکافشیپ -  -  روتکافشیپ یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ایب   ایب یتیت   زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 153153
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000275 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   3x38 mm زیاس  H7493941238300 دک تیلا  سومورپ  ییوراد  یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 

دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 148 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  افطل  دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تبث و  دمیا  تیاس  رد  امازلا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یراک زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  امازلا  روتکاف  شیپ  عومجم و 

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دیفس 600  نوتالن  ددع /  یبآ 600  نوتالن   / ددع یجنران 1200  نوتالن   / ددع زبس 4800  نوتالن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000762 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 6 زیاس نشور  زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 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
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک 

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

ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 154154

ددع ددع   600600 دیفس   دیفس نوتالن   نوتالن ددع /  /  ددع   600600 یبآ   یبآ نوتالن   نوتالن  / / ددع ددع   12 001200 یجنران   یجنران نوتالن   نوتالن  / / ددع ددع   48004800 زبس   زبس نوتالن   نوتالن ناونع : : ناونع 155155
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  -18-16-14 یاهزیاس ههارود  یلوفدنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000827 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 14  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 150 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 18  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  -18-16-14 یاهزیاس ههارود  یلوفدنوس   :: 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

افطلدینیببار افطلدینیببار تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- 1818 -- 1616 -- 1414 یاهزیاس یاهزیاس ههارود   ههارود یلوفدنوس   یلوفدنوس ناونع : : ناونع 156156
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریصح بسچ  رهش  نیرز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000610 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   10x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 رهش   رهش نیرز   نیرز ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  یبط -  شفک  نک  زاب  مخا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000216 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
قیرط زا  تکرش  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور  تسویپ -  لیاف  قباطم  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لیوحت  نامز  ددرگ .  لاسرا  هناماس 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب اهنآ  بصن  رابنا و  هب  هاگتسد  لیوحت.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  تکرش  هدهع 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش جرد   جرد الاک   الاک اباب   قبطنم   قبطنم دکدک   ناریا   ناریا افطل   افطل یبط -  -  یبط شفک   شفک نکنک   زاب   زاب مخا   مخا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 158158

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشارت هلول  رهش  نیرز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000609 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
دک 311007510 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  NICU یفرصم تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000099 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cp43000 لدم یسفنت   PVC دازون گبوبمآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  تسویپ  تسیل  رد  جردنم  هرامش  اب.تسا  یقفاوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: 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

هشارت هشارت هلول   هلول رهش   رهش نیرز   نیرز ناونع : : ناونع 159159

یسفنت یسفنت   PVCPVC  دازون دازون گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 160160
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هتسب 200 هت  یموتسلک  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000214 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVABAG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  دک 4017  هتسب  هت  یموتسلک  یموتسا  هسیک  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتهت یموتسلک   یموتسلک هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پرک دناب  حناوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000612 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 20 ضرع دیفس  گنر  پرک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس گنر   گنر پرک   پرک یدنب   یدنب مخز   مخز دناب   دناب ناونع : : ناونع 162162
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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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 1000  یلوف 14  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 1000  یلوف 16  -2

1101030092000743 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

میلقا تفه  ناشیدنا  فرژ  یددع  نتراک 500  زیاس 14  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 2000 دادعت : 

1401/08/15 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  کی  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

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  رامیب  هارمه  یناریا  وشات  تخت  لبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000774 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   SMI6600.1 لدم یا  هوهق  هلبم  رامیب  هارمه  صوصخم  وشات  تخت  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگرابو  اضماو  رهمو  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

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

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

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلوف یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 163163

رامیب رامیب هارمه   هارمه یناریا   یناریا وشات   وشات تخت   تخت لبم   لبم ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوس 8 هدعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002417 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنوس 8 هدعم  - 

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

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

88 دنوس   دنوس هدعم   هدعم 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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  اب  قباطم  اقیقد  / زنرب لیس  دار  / زنرب نوتسیپ  گنیر  دیاگ  / زنرب دار  گنیر  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000935 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بط رمز  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ARTHREX هدنزاس عجرم   mm 2/4 زیاس  AR-1875 دک گنیر  یس  عون  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  تسیل  اب  قباطم  اقیقد  / زنرب لیس  دار  / زنرب نوتسیپ  گنیر  دیاگ  / زنرب دار  گنیر  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یچ 09366548739 نیشم  دیرخ : سانشراک  / رادیرخ اب  لمح  هیارک  / یدقن تخادرپ  / ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 

نایزورهب 09032576866 ینف :  سانشراک 

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

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یتشادهب  زکارم  تهج  یکشزپ  لیاسو  ملق )  3  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000080 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BR500 لدم جنسدق  دقاف  یکشزپ  لافطا  لاتیجید  نیزوت  وزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و هنیزه   ( تشادهب زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  تبث  .دشابیم  یدقن  تخادرپ   . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد // زنرب زنرب لیس   لیس دار   دار // زنرب زنرب نوتسیپ   نوتسیپ گنیر   گنیر دیاگ   دیاگ // زنرب زنرب دار   دار گنیر   گنیر دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 166166

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نامرک   نامرک ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یتشادهب   یتشادهب زکارم   زکارم تهج   تهج یکشزپ   یکشزپ لیاسو   لیاسو ملق )  )  ملق 33  ) ) دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  یبط -  شفک  نک  کشخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000221 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور  .دشابیم  یمازلا  گولاتاک  هئارا  تسویپ –  لیاف  قباطم  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  اه  هاگتسد  لیوحت  نامز  ددرگ .  لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب اهنآ  بصن  رابنا و  هب  اه  هاگتسد  لیوحت  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش جرد   جرد الاک   الاک اباب   قبطنم   قبطنم دکدک   ناریا   ناریا افطل   افطل یبط -  -  یبط شفک   شفک نکنک   کشخ   کشخ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 168168
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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 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000061 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
وسکوک یکنخان  لگنا   - وسکوک روتومریا  - 

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

1401/08/18 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 2   - تسویپ روتکاف  شیپ  - ددرگ یراذگ  تمیق  هدش  جرد  تاصخشم  قبط  اقیقد   :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 169169
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOSENSORS رسویدسنارت  IM 3/AT3 ماد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 BIOSENSORS رسویدسنارت  IM2 4812-3RB/AT2 4812-3RB ماد

BIOSENSORS یتراجت مان   cvn-713-16 لدم یبلق  رتتاک 
1101030329000617 زاین :  هرامش 

( تخت 237 () ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یکشزپ  رسویدسنارت   IM2 4812-3RB/AT2 4812-3RB ماد الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یکشزپ  رسویدسنارت   IM 3/AT3 ماد الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   cvn-713-16 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن دروم  دنربو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالقا هسره  یدوجوم  تروص  رد 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتتاک رتتاک   BIOSENSORSBIOSENSORS رسویدسنارت   رسویدسنارت   IM2  4812 -3RB/AT2  4812 -3RBIM2  4812 -3RB/AT2  4812 -3RB ماد   ماد   BIOSENSORSBIOSENSORS رسویدسنارت   رسویدسنارت   IM 3/AT3IM 3/AT3  ماد ماد ناونع : : ناونع
BIOSENSORSBIOSENSORS یتراجت   یتراجت مان   مان   cvn-713- 16cvn-713- 16 لدم   لدم یبلق   یبلق

170170
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002374 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفاص  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 171171
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوپمیلا پوکسوکنورب  پوکسا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000264 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  / ددع 500 دادعت هب  لارنج  یحارج  کپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000433 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدمص ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  تکاپ   AC112 دک یناتسرامیب  دربراک  لارنج  یحارج  کپ  الاک :  مان 

تکاپ 500 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههام / هیسن و 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوپمیلا سوپمیلا پوکسوکنورب   پوکسوکنورب پوکسا   پوکسا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 172172

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا // ددع ددع 500500 دادعت دادعت هبهب   لارنج   لارنج یحارج   یحارج کپکپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173
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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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10000  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  دیرخ  طیارش  قبط  تکویژنآ  دنبرفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000262 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  تکویژنآ  دنبرفص  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت 
ددع 10000 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 10000  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  دیرخ  طیارش  قبط  تکویژنآ  دنبرفص   :: 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

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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یدپوترا  نامیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002424 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یدپوترا  نامیس  - 

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

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1000010000 دادعت   دادعت تسا - - تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط تکویژنآ   تکویژنآ دنبرفص   دنبرفص ناونع : : ناونع 174174

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یدپوترا   یدپوترا نامیس   نامیس ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002425 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  - 

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

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لایزگا   لایزگا یلپ   یلپ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 176176
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  نولک  سپسروف  ددع /  دادعت 5  نولک  رنسا  ددع /  دادعت 2  تکسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000766 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
کالفا ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   HAWK یتراجت مان   mm 80 زیاس لدم 11120  یژولورا  یحارج  هخاش  تکسب 4  سنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

هیارک ددرگ -  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
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  رابنا  ات  لمح 

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   1010 دادعت   دادعت نولک   نولک سپسروف   سپسروف ددع /  /  ددع   55 دادعت   دادعت نولک   نولک رنسا   رنسا ددع /  /  ددع   22 دادعت   دادعت تکسب   تکسب ناونع : : ناونع 177177
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مق ناتسا  این  برع  راکماک -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5x5 cm زیاس تسالپوکل  مخز  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دات  دروم  ددع  دادعت 200 

1101090570000088 زاین :  هرامش 
مق این  برع  راکماکینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 6  هبعج   5x5 cm زیاس تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  imed تیاس ربتعم  یگدنیامن  یاراد  یناریا و  سنج 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  هدننک  تساوخرد 
ددرگیم لطاب  هدش  مالعا  زاین  اب  ریاغم  داهنشیپ  هنوگ  ره 

هدنشورف اب  لمح  هیارک  ههام و  هس  تخادرپ 

3713614975 یتسپ :  دک  این ،  برع  راکماک  ناتسرامیب  ید -  نابایخ 19  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713472-025  ، 37713511-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37713473-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا دات   دات دروم   دروم ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت   55 x5 cmx5 cm  زیاس زیاس تسالپوکل   تسالپوکل مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 178178
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  -16-14 یاهزیاس ههارود  یلوفدنوسددع  4800 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000829 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ISOMED یتراجت مان  یددع  هبعج 30  نتراک 10  زیاس 16  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 480 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ISOMED یتراجت مان  یددع  هبعج 30  نتراک 10  زیاس 14  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 480 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  -16-14 یاهزیاس ههارود  یلوفدنوسددع  4800 :: 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

افطلدینیببار افطلدینیببار تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- 1616 -- 1414 یاهزیاس یاهزیاس ههارود   ههارود یلوفدنوسددع   یلوفدنوسددع 48004800 ناونع : : ناونع 179179
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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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - ددع دادعت 150  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  گب  اب  فافش  یشوهیب  یسفنت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101090319000261 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  لاسگرزب  زیاس  دک 3514   PVC سنج گب  اب  فافش  یشوهیب  یسفنت  رادم  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ددع دادعت 150  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  گب  اب  فافش  یشوهیب  یسفنت  تس   :: 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

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددع ددع   150150 دادعت   دادعت -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط گبگب   اباب   فافش   فافش یشوهیب   یشوهیب یسفنت   یسفنت تستس   ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

180180
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل  یبط -  شفک  نک  زاب  مخا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000219 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم  ریاس  تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور  .دشابیم  یمازلا  گولاتاک  هئارا  تسویپ –  لیاف  قباطم  - 

.ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  رد  اه  هاگتسد  لیوحت  نامز  ددرگ .  لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب اهنآ  بصن  رابنا و  هب  اه  هاگتسد  لیوحت  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش جرد   جرد الاک   الاک اباب   قبطنم   قبطنم دکدک   ناریا   ناریا افطل   افطل یبط -  -  یبط شفک   شفک نکنک   زاب   زاب مخا   مخا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 181181
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002422 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یزلف ریاو  دیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 182182

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

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

زا 196 ھحفص 149 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/slacydyywvymw?user=73474&ntc=5906532
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906532?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ERCP تناس ریاو 450  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002420 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ERCP تناس ریاو 450  دیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ERCPERCP  تناس تناس   450450 ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 183183
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنس جورخ  نولاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002421 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنس جورخ  نولاب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنس گنس جورخ   جورخ نولاب   نولاب ناونع : : ناونع 184184

هناثم هناثم هیلخت   هیلخت سکتال   سکتال هار   هار ودود   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددع هدعم 10(60 (* ددع 30)12 زیاس ( ددع 30)10 زیاس ( ددع 30)8 زیاس ( ددع 30)6 زیاس یلوف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ 

09153453164
1101093538000215 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 12  هناثم  هیلخت  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 3 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  زیاس 10   ml 10 مجح اب  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

تشادهب نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 6  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
نیون

هبعج 3 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

تشادهب نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 8  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
نیون

هبعج 3 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   fr 10 زیاس هدعم  لخاد  کیرتساگ  وزان  الاک :  مان 
SDC16 دک نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232356-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشم مرچ  هیور  رامیب  کشت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000228 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
TARAH هدننک هضرع  عجرم   TARAH TAJHIZ POOYESH MANA یتراجت مان   90x190 cm داعبا موف   TPM-R لدم رامیب  یلومعم  کشت  الاک :  مان 

TAJHIZ POOYESH MANA
ددع 20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیساسح  دض  دیاب  کشت  ددرگ  تسویپ  اه  کشت  لماک  تاصخشم  هارمه  روتکاف  شیپ  افطل  دشابیم  ضرفشیپ  تروصب  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناتسرامیب  یاه  درادناتسا  یاراد  هیور و  ضیوعت  وشتسش و  تیلباق 

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

رامیب رامیب یلومعم   یلومعم کشت   کشت ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ریاو  ربیاف  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002419 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ریاو  ربیاف  خن  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/08/21 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاو ریاو ربیاف   ربیاف خنخن   ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ساملس رایرهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  همیبو  لاسرا  هنیزه  زین  یتسویپ و  لیاف  قبط  تساوخرد   - imd یهاوگ یاراد  دنلب  خیراتو  تیفیک  اب  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101093770000007 زاین :  هرامش 
ساملس رایرهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ایوپ اند  هدننک  هضرع  عجرم   DANDP یتراجت مان  لدم 1598  یکشزپنادند  لاکیاد  روتاکیلپا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  همیبو  لاسرا  هنیزه  زین  یتسویپ و  لیاف  قبط  تساوخرد   - imd یهاوگ یاراد  دنلب  خیراتو  تیفیک  اب  یفرصم  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب ( 

5881859754 یتسپ :  دک  ملعم ،  تیبرت  بنج  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  ساملس  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221666-044  ، 35221665-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35221665-044 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند لاکیاد   لاکیاد روتاکیلپا   روتاکیلپا ناونع : : ناونع 188188

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد بسچ  هکیت  ناش 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000744 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سوت بط  ابید  هدننک  هضرع  عجرم   160x250 cm زیاس هروفرپ  یحارج  ناش  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

راد راد بسچ   بسچ هکیت   هکیت   44 ناش   ناش ناونع : : ناونع 189189

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 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکرا  ) ددع دادعت 700 زیاس 150  بآدض  لیرتسا  هدش  تیوقت  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000828 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نامراب بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نامراب  بط  زیهجت  یتراجت  مان  یا  هتسب  نتراک 30   IR112150D لدم  cm 150 زیاس هدش  تیوقت  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

نتراک 700 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  یراک - زور  هنومن 5  لاسرا  تلهم  - هدنشورف هدهع  هب  الاکو  نومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  لطاب  سامت  هرامش  نودب  تمیق  مالعتسا.تسا 

tel  : یحایم 06134434142و09169188922

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکرا   دکرا )) ددع ددع 700700 دادعت   دادعت   150150 زیاس   زیاس بآدض   بآدض لیرتسا   لیرتسا هدش   هدش تیوقت   تیوقت ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 190190

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارنج لمغ  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000745 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDAC هدنزاس عجرم   ONCASPAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   IU 3750 زد یقیرزت  لایو  زاگراپسآ  گپ  الاک :  مان 

مارآ ییوراد  هدننک 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارنج لارنج لمغ   لمغ گپگپ   ناونع : : ناونع 191191

ههام ههام   1818 هیوست   هیوست تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط وو ..  ..  هفحلم   هفحلم وو   رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 192192
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ههام هیوست 18  تسویپ  تسیل  قبط  هفحلم و ..  رامیب و  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000411 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایور هدننک  هضرع  عجرم  ایور  یتراجت  مان   g 1800 نزو ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   50x70 cm داعبا سالپ  رپوس  ایور  شلاب  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بط دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  ناولا  لاگرت  سنج  لیرتسا  ریغ  هنانز  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 25 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بط دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  ناولا  لاگرت  سنج  لیرتسا  ریغ  هنادرم  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 25 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یزار بط  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 5   1/5x2/5 m زیاس لاگرت  سنج  یناتسرامیب  دیفس  هفحلم  الاک :  مان 
هتسب 130 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راهب لارام  یگدنفاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نمرب  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   220x150 cm داعبا لاگرت  سنج  رادشک  هفحلم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ نافاب  همرت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 5  هتسب   50x70 cm زیاس هداس  حرط  لاگرت  سنج  هداس  شلاب  هیور  الاک :  مان 
شوروک

هتسب 105 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  دیاب  و  دشابیم .  تسویپ  زیاس  گنر و  داعبا  دشاب .  کی  هجرد  لاگرت  زا  اه  هچراپ  سنج  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریگ رارق  ینف  سانشراک 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  تیولا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000520 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   10x450 cm زیاس پرک  یگتخوس  دناب  الاک :  مان 

ددع 2160 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   15x450 cm زیاس پرک  یگتخوس  دناب  الاک :  مان 
ددع 3240 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33124603-077  ، 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

پرک پرک یگتخوس   یگتخوس دناب   دناب ناونع : : ناونع 193193
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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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یمشچ  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000569 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   SAV-IOL-SA هدنزاس عجرم   IOL INFO-INVARIANT FOCUS+21OD لدم یبط  یمشچ  زنل  الاک :  مان 

ناگدید
ددع 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تبث  دادعت  تهج  روتکاف  لک  غلبم  افطل  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

سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - رتیل یناریا 120 یرتیل  زبس 1 نیداتب  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000057 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
رصنع یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOLBEDIN یتراجت مان   ml 1000 ینلیتا یلپ  یطوق  دصرد  عیام 10 نیداتب  نیادویآ  نودیووپ  الاک :  مان 

میرم
یطوق 120 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: 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

یمشچ یمشچ زنل   زنل ناونع : : ناونع 194194

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- رتیل رتیل 12 0120 یناریا   یناریا یرتیل   یرتیل 11 زبس   زبس نیداتب   نیداتب لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیاج هک  دشاب  یم  ییاه  تکرش  اب  تیولوا  انمض  مالیا (  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یتلوم و آ د )  لمکم (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دنیامن یم  هبساحم 

1101091694000048 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسرهش  تشادهبزکرم  هدننک :  رازگرب 

ناتمگه هدنزاس  عجرم  سای  یتلوم  یتراجت  مان   ml 30 ناکچ هرطق  اب  یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 1 هبعج  یکاروخ  هرطق  ییاذغ  لمکم  نیماتیو  یتلوم  الاک :  مان 
سای بط  رالیآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  برغ  یوراد 

یرطب 10000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

عجرم سای  یتراجت آ د  مان   ml 30 ناکچ هرطق  اب  یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 1 هبعج   ml+400 IU 1500 زد یکاروخ  هرطق  ییاذغ  لمکم   A+D نیماتیو الاک :  مان 
سای بط  رالیآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  برغ  یوراد  ناتمگه  هدنزاس 

یرطب 10000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتلوم و 5000 آ د  دادعت 5000  هب  مادک  ره  هک  دشاب  هناگادج  روتکاف  ود  رد  تسیاب  یم  هدش  رداص  روتکاف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  هام  ود  زا  دعب  تخادرپ  -2

دیریگب سامت  روپ  یلو  یاقآ  نفلت 09186385226  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسکد  تهج   - 3

6931853615 یتسپ :  دک  دابآ ،  زورون  تشادهب  زکرم  رهشمرخ -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333127-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338312-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکاروخ یکاروخ هرطق   هرطق ییاذغ   ییاذغ لمکم   لمکم نیماتیو   نیماتیو یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 196196
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELO22 ددع 2 یا هلژ  یرس  ریز  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
OAO32 ددع 2 یا هلژ  تخت  یور  کشت 

EL101 ددع یا 2 هلژ  یتسد  ریز 
EL210 ددع هناش 2 ریز  لور 

1101030733000280 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کین هدننک  هضرع  عجرم  فیالورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   EL012 لدم  50x200 mm زیاس یکشزپ  نیاپوس  یرس  ریز  هدنهد  نشیزوپ  الاک :  مان 
اراک رازبا  کشزپ 

هتسب 8 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یا 2 هلژ  یرسریز  زاین  دروم  یالاک 

ددع یا 2 هلژ  تخت  یور  کشت 
ددع یا 2 هلژ  یتسد  ریز 

ددع هناش 2 ریز  لور 
trulife دشاب کرام  دیاب  زاین  دروم  اهالاک ی  همه 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ نیاپوس   نیاپوس یرس   یرس ریز   ریز هدنهد   هدنهد نشیزوپ   نشیزوپ ناونع : : ناونع 197197

یلخاد یلخاد شخب   شخب رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 198198

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ههام هیوست 18  تسویپ  تسیل  قبط  یلخاد  شخب  رامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000410 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ دمحم  شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   TUR-ZEK یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   MA31 لدم  240x150 cm داعبا هرفن  کت  یا  هچراپ  هفحلم  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هژاریت روج  زیاس  افو  لدم  هنانز  هعنقم  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  ناولا  لاگرت  سنج  لیرتسا  ریغ  هنادرم  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بط دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  ناولا  لاگرت  سنج  لیرتسا  ریغ  هنانز  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  بط  دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  لاگرت  سنج  رامیب  لیرتسا  ریغ  راولش  ناگ و  یحارج  تس  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک 
تس 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یلاع یدبع  دمحمریما  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   50x70 cm زیاس یخن  هداس  شلاب  هیور  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب   XL زیاس لاگرت  هچراپ  سنج  هنانز  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تس 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب   XL زیاس هارجک  لاگرت  هچراپ  سنج  هنادرم  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیگن هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  دناب  ناپسا  سنج  طسوتم  زیاس  رامیب  فرصمرابکی  یتحار  راولش  الاک :  مان 
رهبا تراجت 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  دروم  دشاب و  یا  هتسپ  گنر  لاگرت و  اه  هچراپ  سنج  هدنشورف .  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5906794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دینیببافطلار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - دشاب هدش  کپ  هیالودرد  ( ریذپ فاطعنا  هلیم  یاراد  گب  )100*150 رادگب یمشچ  هروفرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000831 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  تکاپ   4202E دک  cmx100 cm 150 زیاس لیرتسا  یمشچ  راد  گب  راد و  بسچ  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 

تکاپ 1500 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینیببافطلار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - دشاب هدش  کپ  هیالودرد  ( ریذپ فاطعنا  هلیم  یاراد  گب  )100*150 رادگب یمشچ  هروفرپ   :: 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

.دینیببافطلار .دینیببافطلار تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- دشاب دشاب هدش   هدش کپکپ   هیالودرد   هیالودرد (( ریذپ ریذپ فاطعنا   فاطعنا هلیم   هلیم یاراد   یاراد گبگب   )) 100100 ** 150150 رادگب رادگب یمشچ   یمشچ هروفرپ   هروفرپ ناونع : : ناونع 199199

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلافطا ورتساگ  یسپویب  سپسروف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازاا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  هباشم .  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 
1101030686002338 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   JINLONG MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   QYQ-FA 1/8 1800 دک  mm 1/8 زیاس یکشزپ  یسپویب  سپسروف  الاک :  مان 
JINLONG MEDICAL یتراجت مان  پالف  پیلف  یسدنهم  هدننک 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلافطا ورتساگ  یسپویب  سپسروف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازاا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  هباشم .  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ دشابیم   دشابیم یمازاا   یمازاا لاعف   لاعف تروصب   تروصب الاک   الاک تلاصا   تلاصا هباشم .  .  هباشم دکدک   ناریا   ناریا یلافطا   یلافطا ورتساگ   ورتساگ یسپویب   یسپویب سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 200200
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 6 فرصمرابکی  پویت  گنیدیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000281 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 480  یکشزپ  دربراک  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  irc دک جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 1300  ) بط بایداپ  دنرب  HPv یرگلابرغ شیامزآ  یرادرب  هنومن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092013000038 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
مان یتست  ییاوقم 24  هبعج   HG-HPV-208 لدم  HPV-18 و HPV-16 زیامت سوریو HPV و   HIGHRISK پیاتونژ یفیک  صیخشت   HPV تیک الاک :  مان 

نژ اناه  هدننک  هضرع  عجرم  نژ  اناه  هدنزاس  عجرم  نژ  اناه  یتراجت 
هتسب 1300 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تساوخرد  قبط  هدش  مالعا  دنرب  امتح  دشاب /  دمیآ  هناماس  تبث   / هدننک نیمات  هدهعرب  لقن  لمح و  هنیزه  ددرگ / یرازگراب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدارم سدنهم  09138414007 همانرب سانشراک  سامت  هرامش   / دشاب یم  یمازلا  سامت  هرامش  / ددرگیم در  صقان  یاه  خساپ  /

7618874765 یتسپ :  دک  یتشادهب ، ) تنواعم   ) ناتسا تشادهب  زکرم  افش - هارراهچ   - یروهمج راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31215706-034  ، 32114848-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32114231-034 :: 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

66 زیاس   زیاس فرصمرابکی   فرصمرابکی پویت   پویت گنیدیف   گنیدیف ناونع : : ناونع 20120 1

(( ددع ددع 13001300  ) ) بطبط بایداپ   بایداپ دنرب   دنرب HPvHPv  یرگلابرغ یرگلابرغ شیامزآ   شیامزآ یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 202202
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپسروف لتیچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000746 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   cm 27 یکشزپ یحارج  لتیچ  سپسروف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

سپسروف سپسروف لتیچ   لتیچ ناونع : : ناونع 203203

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

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

زا 196 ھحفص 168 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uf6w37gp5llx4?user=73474&ntc=5906820
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5906820?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000743 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDAC هدنزاس عجرم   ONCASPAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   IU 3750 زد یقیرزت  لایو  زاگراپسآ  گپ  الاک :  مان 

مارآ ییوراد  هدننک 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

یقیرزت یقیرزت لایو   لایو زاگراپسآ   زاگراپسآ گپگپ   ناونع : : ناونع 204204

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسویپ  تسا  یمازلا   irc دکو  imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام  5 هیوست ینوفع  دض  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دک ناریا  نیمه  طقف.تسیمازلا   IRC دک اب  هارمه 

1101093727000314 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناشیدنا تمالس  هدننک  هضرع  عجرم   STERIL-4S.R.L یتراجت مان   kg 1 یکیتسالپ یطوق  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  لیرتسا  هدننک  ینوفع  دض  ردوپ  الاک :  مان 
زربلا

یطوق 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ تسا   تسا یمازلا   یمازلا   ircirc دکو   دکو   imedimed  زوجم زوجم هدننک .  .  هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  . . ههام ههام   55 هیوست هیوست ینوفع   ینوفع دضدض   ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع
دکدک ناریا   ناریا نیمه   نیمه طقف.تسیمازلا   طقف.تسیمازلا   IRCIRC  دکدک اباب   هارمه   هارمه

205205
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسودنآ زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000750 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد بط  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMOS TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یکشزپ  سونیس  یپوکسودنآ   SS40A زنل الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  نارو  هلیپ  مناخ  هرامش 09151081828  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب   f7 یفاص تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000570 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینوفلس  هتسب   F7 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

یپوکسودنآ یپوکسودنآ زنل   زنل ناونع : : ناونع 206206

f7f7  یفاص یفاص ناونع : : ناونع 207207
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000741 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDAC هدنزاس عجرم   ONCASPAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   IU 3750 زد یقیرزت  لایو  زاگراپسآ  گپ  الاک :  مان 

مارآ ییوراد  هدننک 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

یدپوترا یدپوترا گپگپ   ناونع : : ناونع 208208

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسوملاتفا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000752 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم  + ALPHA لدم یکشزپ  مشچ  پوکسوملاتفآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

پوکسوملاتفا پوکسوملاتفا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 209209
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال 0001 هداس 8  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000087 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نآ رهم  دوبهب  افص  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  هیال  لیرتسا 8  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 350 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

 . تسا ههام  هس  رابنا  هب  الاک  لیوحت  خیرات  نامز  زا  باسح  هیوست  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  لمح  هنیزه   . تسین دات  هباشم  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابن کیدزن  خیرات   . ددرگیم عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  تریاغم  تروص  رد  تیفیک  نودب  کیدزن و  خیرات 

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0001000 1 هیال   هیال   88 هداس   هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 2 102 10
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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 22 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسگ ناگزاس  گنیروتینام  هاگتسد  جنسراشف  لول  کت  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000245 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND هدنزاس عجرم   RNC003I-Y لدم  cm 14-20 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لافطا  لول  کت  فاک  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECH CO. LTD
ددع 4 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. هدنزاس عجرم   RNC0017A لدم  cm 35-27 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لول  کت  فاک  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LTD
ددع 20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. هدنزاس عجرم   RNC0010A لدم  cm 66-46 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لول  کت  فاک  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LTD
ددع 20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND هدنزاس عجرم   RNC002X-Y لدم  cm 20-28 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لافطا  لول  کت  فاک  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECH CO. LTD
ددع 4 دادعت : 

1401/08/17 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

رتسگ رتسگ ناگزاس   ناگزاس گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد جنسراشف   جنسراشف لول   لول کتکت   فاک   فاک ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5906947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ینطب 50  ژانرد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000749 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تس الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

ددع ددع   5050 ینطب   ینطب ژانرد   ژانرد تستس   ناونع : : ناونع 2 122 12
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  دنرب  رکذ  .هباشم  دک  ناریا  .ههام  تخادرپ.دم 4  یآ  تیاس  تامازلا  قبط  یناریا  یبآ  یتروص و  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنومن دات  زا  سپ  دیرخ.دشاب 

1101005850000056 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یبآ  گنر  زیاس 22  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
رازفا ابص  بیبط 

ددع 12000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یتروص  گنر  زیاس 20  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
رازفا ابص  بیبط 

ددع 14000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یسررب  لباق  ریغ  تمیق  داهنشیپ  دنرب ،  رکذ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: 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

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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ.دشاب دیرخ.دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا دنرب   دنرب رکذ   رکذ .هباشم   .هباشم دکدک   ناریا   ناریا .ههام   .ههام   44 تخادرپ.دم   تخادرپ.دم یآیآ   تیاس   تیاس تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا   یناریا یبآ   یبآ وو   یتروص   یتروص تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
هنومن هنومن دات   دات زازا   سپسپ  

2132 13

یروتسیب یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 2 142 14
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یروتسیب غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000246 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   BB515 هسانش دک  یحارج  دربراک  یروتسیب 15  غیت  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   BB511 هسانش دک  یحارج  دربراک  یروتسیب 11  غیت  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   BB521 هسانش دک  یحارج  دربراک  یروتسیب 21  غیت  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   BB523 هسانش دک  یحارج  دربراک  یروتسیب 23  غیت  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   BB524 هسانش دک  یحارج  دربراک  یروتسب 24  غیت  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/17 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
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نارهت ناتسرهش  یتسیزهب   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  یمالعا  دک  ناریا.یتسویپ  تسیل  تاحیضوت  یاهیگژیو  اب  یشوگ  تشپ  عون  زا  کعمس  هاگتسد   100 دیرخ تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101003351000028 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسرهش  یتسیزهب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   RESOUND هدنزاس عجرم   TRU 1778DW HPG لدم یشوگ  تشپ  دربراک  سلریاو  دنمشوه  لاتیجید  دناب  هلاناک 17  کعمس 17  الاک :  مان 
نامرد تفرشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  یشخبناوت  هزوح  سانشراک  اب  یگنهامه  تهج  - هاوخناوت هب  لیوحت  نامز  زا  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
77622583 سامت

1148964931 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسرهش  یتسیزهب  یشخبناوت -  هدکشناد  بنج  ناریمش -  چیپ  بالقنا -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77510017-021  ، 77510065-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77510066-021 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5906993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوگ یشوگ تشپ   تشپ عون   عون زازا   کعمس   کعمس ناونع : : ناونع 2 152 15

یکشزپ یکشزپ گنرس   گنرس رتسیلب -  -  رتسیلب   1616 زیاس   زیاس   infus ioninfus ion تکویژنآ   تکویژنآ یکشزپ -  -  یکشزپ یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 2 162 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ یفرصم  تاموزلم  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094190000030 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگن عماج  بط  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   WELLMED یتراجت مان  رتسیلب  زیاس 16   infusion تکویژنآ الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

رگن عماج  بط  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   WELLMED یتراجت مان  رتسیلب  زیاس 20   infusion تکویژنآ الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یددع  نتراک 500   ml 2 یکشزپ گنرس  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ءافش گنرس  یددع  نتراک 500   ml 5 یکشزپ گنرس  الاک :  مان 
نتراک 6 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یددع  نتراک 500   ml 10 یکشزپ گنرس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

راکهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 180   2/5x9 cm داعبا دیاسکا  کنیز  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
نتراک 3 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
عجرم نجورب  نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  نجورب  نانح  یتراجت  مان  گنر  زبس  ینلیپورپ  فرظ   cc 100 نیداتب هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نجورب نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  نتراک 1000   22G زیاس یکشزپ  قیرزت  راد  هلاب  تکویژنآ  الاک :  مان 

نتراک 3 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  نتراک 1000   18G زیاس یکشزپ  قیرزت  راد  هلاب  تکویژنآ  الاک :  مان 
نتراک 3 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 3000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861673195 یتسپ :  دک  هر ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  داهج  نادیم  لباز  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226069-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226069-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5907002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلق لمع  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000742 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDAC هدنزاس عجرم   ONCASPAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   IU 3750 زد یقیرزت  لایو  زاگراپسآ  گپ  الاک :  مان 

مارآ ییوراد  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

بلق بلق لمع   لمع گپگپ   ناونع : : ناونع 2 172 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5907103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 7000  زادناریز 60*90  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000751 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
ناحیر هدننک  هضرع  عجرم  دم  ناحیر  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 60×90 زیاس دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  زادناریز  الاک :  مان 

دم ارآ  نت 
هتسب 7000 دادعت : 

1401/08/30 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

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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . فاک نودب  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001984 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فاک  نودب  فرصم  رابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   70007000 دادعت   دادعت   9090 ** 6060 زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 2 182 18

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . فاک فاک نودب   نودب هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 2 192 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  ناتسرامیب  زاین  دروم   nicu شخب تازیهجت  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000330 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت عاونا  - 

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

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم اب  اه  تخادرپ  هیلک.دسرب  ینف  لوسم  دات  هب  دیاب  تیفیک  تیاس و  تمیق  قبط  یس و  یا  را  دک  یاراد  دشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دمیا  روتکاف و  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  هیلخت  یربراب و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  ورادو  اذغ 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: 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

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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس یکشزپ  شفنب  کالومه  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000327 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   103Y.401 لدم  L زیاس یکشزپ  شفنب  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 400 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم   nicunicu شخب   شخب تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 220220

زیاس زیاس یکشزپ   یکشزپ شفنب   شفنب کالومه   کالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 22 122 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  لسوتیک 10*20و 8*5 ) ) کیتاتسومه ششوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093856001985 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  لسوتیک  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x20 cm داعبا یزیرنوخ  ندروآدنب  تهج  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  لسوتیک  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   5x8 cm داعبا یزیرنوخ  ندروآدنب  تهج  یکشزپ  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف 

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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب ( ( 55 ** 88 وو   2020 ** 1010 لسوتیک   لسوتیک )) کیتاتسومه کیتاتسومه ششوپ   ششوپ ناونع : : ناونع 222222
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جدننس تثعب  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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - mm 84 یفارگویدراکوکا هاگتسد  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000126 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HQ لدم تمالس  زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   11x200 cm زیاس یفارگویدراکوکا  یفارگونوس و  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 50 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  ات  لمح  هنیزه  دشاب .  لاعف  دمیآ  رد  زوجم  .دشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات  تکرش  اب 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: 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

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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . فرصم رابکی  یپ  وکساراپال  کوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001983 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
OPTCLA یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 902-302   5x330 mm زیاس یکیتسالپ  سنج  یپوکسوراپال  یحارج  دربراک  یکشزپ  فرصم  رابکی  کوه  الاک :  مان 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU OPTCLA MEDICAL INSTRUMEN هدنزاس عجرم   MEDICAL
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف 

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

 - - mmmm  8484  یفارگویدراکوکا یفارگویدراکوکا هاگتسد   هاگتسد ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 223223

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . فرصم فرصم رابکی   رابکی یپیپ   وکساراپال   وکساراپال کوه   کوه ناونع : : ناونع 224224

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 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا دات  دروم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  یژولویدار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000178 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
امن وترپ  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  امن  وترپ  دیون  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   110x180 cm زیاس ناواراپ  یرادرب  ریوصت  یبرس  ظافح  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسا دات  دروم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  یژولویدار  مالقا   :: 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

یژولویدار یژولویدار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 225225
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یباراف 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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راددمیآ ( یددع هتسب 100  200) یددع نوتراک 10 مادکرهزا 20 مویدمو  جرال  تکفرپ  یپا  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یباختنا تاصخشم  نامهدکابدنشاب 

1101093583000020 زاین :  هرامش 
ناکلم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمونوکا ردوپ  نودب  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  طسوتم  زیاس  سکتال  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد  هدننک  هضرع  عجرم 

هبعج 20 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

عجرم یمونوکا  ردوپ  نودب  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  گرزب  زیاس  سکتال  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد  هدننک  هضرع 

هبعج 20 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناکلم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامهدکابدنشاب راددمیآ  ( یددع هتسب 100  200) یددع نوتراک 10 مادکرهزا 20 مویدمو  جرال  تکفرپ  یپا  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رود خیرات  وددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  ناتسرامیب  برد  رد  لیوحت  یباختنا  تاصخشم 

دک ناتسرامیب ،  ع )  ) رصع یلو  کرهش  یادتبا  بانب  فرط  زا  یدورو  ناکلم  ناتسرهش  یقرش   ناجیابرذآ  ناتسا  ناکلم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5561847963 یتسپ : 

37843696-041  ، 37841984-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37843696-041 :: 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

راددمیآ راددمیآ (( یددع یددع 100100 هتسب   هتسب   2 00200 )) یددع یددع 1010 نوتراک   نوتراک 2020 مادکرهزا   مادکرهزا مویدمو   مویدمو جرال   جرال تکفرپ   تکفرپ یپا   یپا ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
یباختنا یباختنا تاصخشم   تاصخشم نامهدکابدنشاب   نامهدکابدنشاب
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5907132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 1000   . یشک نیتسا  تناس -  دق 120   . یبا گنر  یمرگ  یکت 38  لیرتسا  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000750 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   XL زیاس سلناپسا  سنج  فرصم  رابکی  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/30 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

.ددع .ددع   10001000 دادعت   دادعت  . . یشک یشک نیتسا   نیتسا تناس -  -  تناس   120120 دقدق    . . یبا یبا گنر   گنر یمرگ   یمرگ   3838 یکت   یکت لیرتسا   لیرتسا ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 227227
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  کسام 1/5 و2 و2/5 . لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001981 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 1/5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2/5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 70 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب ..   2 /52/5 وو   22 وو   1/51/5 کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 228228
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید ومه  طبار  هلول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000052 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   S4000 زیلایدومه طبار  هلول  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  هیدات  تهج  تسویپ  اضما  رهم و  -2

تسیمازلا روتکاف  شیپ  نتشاذگ  -3

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013  ، 33621419-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621419-013 :: 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

زیلاید زیلاید ومه   ومه طبار   طبار هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 229229
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هناب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدحاو سکولانیس 1 و 3  یلوسپک  ماگلامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000047 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتکد دیهش  هدنزاس  عجرم   g 264 نزو یددع  ییوشک 50  یکیتسالپ  یطوق  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  یدحاو  سکولانیس 3  لدم  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 

یهیقف
یطوق 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رتکد دیهش  هدنزاس  عجرم   g 264 نزو یددع  ییوشک 50  یکیتسالپ  یطوق  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  یدحاو  سکولانیس 1  لدم  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 

یهیقف
یطوق 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691944769 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  درادناتسا  نادیم  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34211969-087  ، 34211651-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34254954-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدحاو یدحاو وو  33     11 سکولانیس   سکولانیس یلوسپک   یلوسپک ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 230230
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5907222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . ولقود ولقود و10  زیاس 5  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001982 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
UNIMAX هدنزاس عجرم   UNIMAX یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   FSTD10100 لدم  10x100 mm زیاس کیتسالپ  سنج  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL SYSTEMS INC
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
UNIMAX هدنزاس عجرم   UNIMAX یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   FSKD05100 لدم  5x100 mm زیاس کیتسالپ  سنج  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL SYSTEMS INC
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ5905676 هحفص 3)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیلوت5905692 یرتیل  نلاگ 5  ییایلق 20  یرتیل و  نلاگ 5  یدیسا 20  یوش  تس  صوصخم  لولحم 
یلخاد

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولورس5905696 هحفص 3)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5905705 لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . نوخ دصف  هسیک 
دشاب یم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتمواقم5905708 جنسامد  یهاگشیامزآ - تروب  یهاگشیامزآ - رسنپسید  یهاگشیامزآ - روتابوکنا 
یمومع

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ولقود ولقود   1010 وو ولقود   ولقود   55 زیاس   زیاس راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 231231

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

امسالپ5905728 هحفص 3)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تلاصا5905734 بسچرب  یاراد  الاکو   IMED وضع تکرش  - هقلح رابچآ 50 میس  + هقلح 50 یکف ریاو 0.4 
.هباشمدک ناریا  زا  هدافتسا.دوش  صخشمدنرب.دشاب   IRC دک و 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5905760 یلخاد 15000  دیلوت  رادبسچ  تشپ  سالک 4  راخب  والکوتا  هحفص 3)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فرصم5905761 رابکی  نشکا  لبد  کیتامورتآ  یپوکسارپال  هحفص 3)رپسرگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5905774( ددع 5) تناس 12 ات 16 لافطا (* ددع 10) تناس 20 لاسگرزب نیال  یو  هحفص 3)یس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نودلاش5905791 نیوالک  هحفص 3)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5905945 هباشم  دک  ناریا  / زیلاید ینایرش  یدیرو  تس  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هب5905969 زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . زیاس 15*12 نوینمآ  اشغ  تفرگ  ولآ 
دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

حرش5905989 هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . زیاس 10*10 نوینمآ  اشغ  تفرگ  ولآ 
دشاب یم  تسویپ  لیاف 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هرادا5906005 دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش  پلاکسا 
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5906010 دکناریا  - یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  یپوکسورترآ  هحفص 3)رویشرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هرادا5906015 دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش  یبآ  پلاکسا 
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5906016 دکناریا  - یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  یپوکسورترآ  هحفص 3)رویشرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب5906021 هحفص 3)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینوکیلیس5906062 سنج   CVC کیساروت هحفص 3)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5906082120mm*200mm دنلب خیرات  برو  هحفص 3)یجرس  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

ههام5906177 هس  تخادرپ  یتسویپ  تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت  لیاسو و  هحفص 3)عاونا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک5906221 فرعم  -  ml 400 یمیشویب  ALT SGPT تیک نلیپورپ -  یلپ   PTT/PT شیامزآ هلول 
یهاگشیامزآ دربراک  هدننک  زیل  نوخ 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5906270 دادعت 2000  اپوس  کرام  نوخ  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شفنب5906298 سپیلک  هحفص 3)اگیل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5906303 لیاف  قبط  انورک  هاگشیامزآ  زاین  دروم  هحفص 3)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب5906306 یم  زکرم  تساوخرد  تسنال  نزوس  هباشم  دک  هحفص 3)ناریا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5906314Mandreled لدم  IUI هحفص 3)رتتاک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5906321 لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  هحفص 3)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناریا5906343 لاتیجید  رتموکولگ  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ و5906462 لیاف  قبط  تساوخرد   - imd یهاوگ یاراد  دنلب  خیراتو  تیفیک  اب  یفرصم  مزاول 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  همیبو  لاسرا  هنیزه  زین 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یراذگ5906516 راب  روتکاف  شیپ  * ** تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  (* ددع 8  ) امسالپ چیرتراک  *
** ددرگ

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5906519 تسیل  قبط  اپوس  یفرصم  مزاول  ملق  هحفص 3)28  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5906545 تسیل  قبط  سولسنک  هحفص 3)سپیچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ایبیت 59065554/5 لایدم  لاتسید  هحفص 3)کالپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید5906573 هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مالیا5906645 ناتسرهش  تشادهب  زکرم  زاین  دروم   PH تست و نیلاپ  هحفص 3)صرق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دشابیم5906668 تسویپ  تساوخرد  لیاف  کینویب .  زکولگ  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.دشابیم5906675 تسویپ  تساوخرد  لیاف  .نوسرمیا  هحفص 3)نخور  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیرتسا5906683 یکشزپ  هحفص 3)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تناس5906695 9 رطق لولس  تشک  تیلپ  تناس  - رطق 6 لولس  تشک  هحفص 3)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناتسرامیب5906698 والکوتا  هاگتسد  برد  یدنب  بآ  دربراک  ینوکیلیس  هحفص 3)رشاو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5906702EPIMAX U هحفص 3)یرپسا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.دشابیم5906706 تسویپ  تساوخرد  لیاف  یتسد .  سکتال  CRP هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکیتسالپ5906716 رادلژ  یهاگشیامزآ  یریگ  هنومن  شیامزآ  هحفص 3)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

قبط5906855 نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هاگشیامزآ  تهج  یهاگشیامزآ  مزاول  ملق )  18  ) دیرخ
تسویپ تسیل 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ودنآ5906901 یسپویب  هحفص 3)سپسروف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

افطلدینیببار5906910 تسویپ  - هباشمدک ناریا  - یکپوت هبنپ  - هداس یمرگ  هحفص 3)هبنپ 100 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دروکر5906932 یلارت و  هیاپ  گنیروتینام و  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسد5906944 برد  ضرع 100  رانیمالدوه  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5906945TUR رالوپ یاب  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رامیب5906948 هحفص 3)زمراو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاعف5906966 تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  .هباشم  دک  ناریا  تسیل  قبط  زیلاید  شخب  زاین  دروم  مالقا 
دشابیم یمازلا 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریگ5906989 نوخ  شیامزآ  یاه  هحفص 3)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5906990 مزاول  هحفص 3)تیک و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسالپویژنآ5907029 رتتک  هحفص 3)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شیپ5907104  - دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تسیل  - دشاب یم  هباشم  دک   - یهاگشیامزا مالقا 
یدقن تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه   - ددرگ همیمض  روتکاف 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناریا5907108 نوخ  لاقتنا  نامزاس  هیدات  یاراد  یتسویپ  تاصخشم  اب   pvc سنج یریگنوخ  لبیل 
( تسا یمازلا  تسویپ  ) دشاب

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.دشاب5907166 یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف  نینیتیرف .  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5907177( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یهاگشیامزا هحفص 3)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5907190 تامدخ  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5907208fbs gibco qualified brazil 500cc(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5907219(ROJE DNALL PLUS KIT(LOT:503721101610050 جارختسا هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکسودنآ5907221 هحفص 3)سنپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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