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

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

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

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

( یهگآ دادعت 89  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 248  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 77

140 1140 1 نابآ   نابآ   1414 هبنش   هبنش 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   16هکس 1 , 950 , 00016 1 , 950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   97,83097,830مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,460 , 000150 ,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   232رالد ,200232 سیئوس200, سیئوس کنارف   361کنارف ,300361 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 86هکس ,500 , 00086 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع269,700269,700رالد ناتسبرع لایر   95,73095,730لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 56هکس ,300 , 00056 ,300 , وروی000 ژورن357,870357,870وروی ژورن نورک   ,35نورک 10035, 100

رایع رایع   1818 یالط   14,496یالط , 00014,496 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   408دنوپ ,670408 نپاژ670, نپاژ نینی   دصکی   245,0دصکی 10245,0 10

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
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((264264))

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

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

زا 228 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ماع یماهس   ) زربلا شخپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/08/17هرامش خیرات 1401/08/14  زا   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  سکاب  دلگ  ددع  دیرخ 20  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) زربلا شخپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.alborzde.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5086 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مجنپ  هاگشیالاپ  یناشن  شتآو  تسیز  طیحم  تشادهب ، ینمیا ، تامدخ  تایلمع و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  598/810/456/489: دروارب

لایر  18/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  تامدخ  مجنپ -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع -  رهشوب - 

7521  - 0773131 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکاب5913124 دلک  ددع  هحفص 2)دیرخ 20  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

سکاب سکاب دلک   دلک ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یناشن یناشن شتآو   شتآو تسیز   تسیز طیحم   طیحم تشادهب ، ، تشادهب ینمیا ، ، ینمیا تامدخ   تامدخ وو   تایلمع   تایلمع یربهار   یربهار 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 228 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2utj78s45wgl5?user=73474&ntc=5913124
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913124?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2s88ahc23q5l4?user=73474&ntc=5912598
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912598?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  8989   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000062 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مق زارفارس  ناراد  هیالط  هدننک  هضرع  عجرم   kg 1/5 یددع ینولیان 500  هتسب  ینریاتسا  یلپ  فرصم  رابکی  ناویل  الاک :  مان 

هتسب 10000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دم اسآ  رف  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتنس  یتراجت  مان  یلایو  نتراک 10  لامرن  مرس  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یژولویبورکیم  دربراک  راگآ  ید  لا  سکیا  تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

بط صیخشت  راهب  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CONDA یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یطوق  یژولویبورکیم   TCBS Agar تشک طیحم  الاک :  مان 
یطوق 2 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   AEM یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 161   8x70 mm زیاس یهاگشیامزآ  درز  رلپمس  رس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   IMPROVE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 100  ینوفلس  هتسب   ml 6 تیفرظ  13x100 mm زیاس هداس  هتخل  مویکو  یریگنوخ  هلول  الاک :  مان 
امزآ بط  ورشیپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   IMPROVE

هتسب 20000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 3000   mm 65 عافترا  mm 10 رطق نلیپورپ  یلپ  سنج   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 
نتراک 20000 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 300 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

تسیز ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  شیور  تسیز  هدننک  دیلوت  عجرم  شیور  تسیز  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  راگآ  دالب  تشک  طیحم  الاک :  مان 
شیور

هتسب 4 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CELLCO یتراجت مان  لایو  یدنب  هتسب  عون   ml 2 رادقم یبط  صیخشت  یهاگشیامزآ  دربراک  لامرن  حطس  یناسنا  نوخ  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
شناد شیدنا  شواک  نیرآ  هدننک 

لایو 30 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CBCCBC  شیامزآ شیامزآ هلول   هلول -- یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ درز   درز رلپمس   رلپمس رسرس   -- فرصم فرصم رابکی   رابکی ناویل   ناویل مرس - - مرس لرتنک   لرتنک فرعم   فرعم 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 228 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/374
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اشگلد یوک  ییاطع  نابایخ  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  رود  خیرات  روتکاف  زیر  لاسرا  .دم  یا  یاراد  الاک  زور  لایر و  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  تفه  ات  لیوحت  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  04432250794

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 50 600 ( 01  ) یرکرآ ای  الاگ  رتموکولگ  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یگدنیامن  یاراد  تکرش 

1101030692000332 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اتسو ناویو  هدننک  هضرع  عجرم   FIABIOMED یتراجت مان  یددع  هبعج 50   AC-300 لدم رتموکولگ  هاگتسد  یکشزپ  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 
هبعج 600 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یگدنیامن   یگدنیامن یاراد   یاراد تکرش   تکرش یددع   یددع 5050 هتسب   هتسب 600600 ( ( 0 10 1  ) ) یرکرآ یرکرآ ایای   الاگ   الاگ رتموکولگ   رتموکولگ راون   راون ناونع : : ناونع 44
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لیبدرا نالبس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت هدننک  تکرش  فرط  زا  ینف  تاصخشم  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یناریا  کی  هجرد  یرتیل  هلابز 1000 والکوتا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هناماس  تسویپو 

1101004587000109 زاین :  هرامش 
لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تیریدم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ECODAS هدنزاس عجرم   T-1000 لدم نکدرخ  والکوتا و  هلابز  ءاحما  هاگتسد  الاک :  مان 
ناریا یکشزپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنرب  هدهعرب  یرب  راب  هنیزه  ههام  ود  هیوست  ددرگ  هناماس  تسویپ  دنرب  دیقاب  روتکاف  شیپ  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5616694613 یتسپ :  دک  نالبس ،  ناتسرامیب  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیمکت لیمکت هدننک   هدننک تکرش   تکرش فرط   فرط زازا   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد یرتیل   یرتیل 10001000 هلابز   هلابز والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ هناماس   هناماس تسویپو   تسویپو
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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 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

5912240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TVT و TOT شم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000267 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان   M0068505000 دک یکشزپ  گنیلسا  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان   M0068502110 دک یکشزپ  گنیلسا  تس  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/08/21 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TVTTVT وو     TOTTOT شمشم   ناونع : : ناونع 66

mlml   400400 یمیشویب   یمیشویب   AST SGOTAST SGOT تیک   تیک هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 228 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ey47m97njh7b4?user=73474&ntc=5912240
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912240?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاگشیامزا لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000061 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  AST SGOT تیک الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمومع یمیشویب   HDL-C تیک الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

اکیرمآ  ANC هدنزاس عجرم  یلور  هتسب 1  رد   m 38 لوط ضرع cm 10 و  اب  یهاگشیامزآ  ملیفاراپ  الاک :  مان 
لور 3 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب  LDL-C تیک الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب زاتافسف  نلاکلآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب لورتسلک  تیک  الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

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

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   RPR یتراجت مان   ml 3 یا هشیش  لایو  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  سیلفیس   VDRL تیک الاک :  مان 

هتسب 30 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

عجرم نومزآ  زور  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   Lit 1 یکیتسالپ یرطب  یدنب  هتسب  عون  یسانش  نوخ  هاگشیامزآ  یاه  هاگتسد  کیتامیزنآ  وشتسش  لولحم  الاک :  مان 
نومزآ زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع 

نلاگ 5 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اشگلد یوک  ییاطع  نابایخ  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  رود  خیرات  روتکاف  زیر  لاسرا  .دم  یا  یاراد  الاک  زور  لایر و  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوبق لباق  زین  نم  تیک  یراک  زور  تفه  ات  لیوحت  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  04432250794

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: 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 228 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wbglsp9q4qn9v?user=73474&ntc=5912251
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912251?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ع)  ) نینموملاریما ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( روسسورپوشیت ) تفاب رگشزادرپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000312000092 زاین :  هرامش 

نینموملاریما ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زبس دید   DS2080/H لدم دنمشوه  یهاگشیامزآ  روسسورپ  وشیت  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  imed وضع هدننک  نیمات.ههام  شش  تخادرپ.دشابیم  زکرم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم   irc

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  بنج  تشدرس  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173601-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173626-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روسسورپوشیت روسسورپوشیت )) تفاب تفاب رگشزادرپ   رگشزادرپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 88
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش تسویپ  هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  دشاب و  یم  دتسویپ  قبط  زاین  دروم  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   0130239 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005850 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون  یکشزپ  یسدنهم   cm 150 زیاس یرادرب  ریوصت  روتکژنا  هاگتسد  دربراک  ولو  کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   MEDICAL POLYMER CO LTD
ددع 200 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش تسویپ  هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  دشاب و  یم  دتسویپ  قبط  زاین  دروم  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   0130239 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک ولو   ولو کچکچ   لبد   لبد یوق   یوق راشف   راشف   YY روتکناک   روتکناک  - - گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع 99
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یهاگشیامزآ  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000971 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  ml 100 یرطب  COD500 لدم یتفن  هاگشیامزآ   COD یریگ هزادنا  هاگتسد   chemical oxygen demand درادناتسا نویساربیلاک  لولحم  الاک :  مان 

الاک زیهجت  نورآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIGMA ALDRICH هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
یرطب 1 دادعت : 

1401/08/22 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

دهشم یباراف  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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 12800 کال نیراپه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000203 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  دیاس  نشکجنیا  پکورکسا  الاک :  مان 
ددع 12800 دادعت : 

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

هطوبرم سانشراک  اب  دات   - تسیمازلا هنومن  لاسرا  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد  دات  اپوس   - یناریا طقف  سنج   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 50 تسیمازلا  دنربو  روتکاف  شیپ  تسویپ   - تلاصا بسچرب   - دمیا -ARS دک - ناتسرامیب

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد   chemical oxygen demandchemical oxygen demand  درادناتسا درادناتسا نویساربیلاک   نویساربیلاک لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 1010

ددع ددع 1280012800 کالکال نیراپه   نیراپه ناونع : : ناونع 111 1
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط   . یبعکم توف  نژورتین 110 یاهردنلیسزاین  تروصرد  هعطق  ضیوعتو  بسچرب  بصن  ، یزیمآ گنر  ، تستوردیه ، ژراش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   . تسویپ یاضاقت 

1101093631003762 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نولاب سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نولاب  سراپ  یدنب  هتسب  دقاف  یمرگولیک  دصرد  صولخ 99/999 عیام  نژورتین  الاک :  مان 
مرگولیک 25 دادعت : 

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

تسویپ یاضاقت  حرش  قبط   . یبعکم توف  نژورتین 110 یاهردنلیسزاین  تروصرد  هعطق  ضیوعتو  بسچرب  بصن  ، یزیمآ گنر  ، تستوردیه ، ژراش  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  .

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

33558633-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش قبط   قبط  . . یبعکم یبعکم توف   توف 1101 10 نژورتین   نژورتین یاهردنلیسزاین   یاهردنلیسزاین تروصرد   تروصرد هعطق   هعطق ضیوعتو   ضیوعتو بسچرب   بسچرب بصن   بصن ،، یزیمآ یزیمآ گنر   گنر ،، تستوردیه تستوردیه ،، ژراش ژراش ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا  . . تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت

1212
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  یتیلورتکلا 1 رزیالانآ  زاگدالب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000485 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میلقا هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TECHNO MEDICA CO.LTD هدنزاس عجرم  یهاگشیامزآ  زاگدالب 720  هاگتسد  گنیبویت  هعومجم  الاک :  مان 

شناد
تس 1 دادعت : 

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

ریغ دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  یتیلورتکلا 1 رزیالانآ  زاگدالب  هاگتسد   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن 

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع 11 یتیلورتکلا   یتیلورتکلا رزیالانآ   رزیالانآ زاگدالب   زاگدالب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1313
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 4 یدقن 3  ریغ  .GCMS هاگتسد هب  طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* هدنشورف هدهع  هب  همیب  باسحاصافم  * ههام

1101060040000322 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم * ههام یلا 4  یدقن 3  ریغ  .GCMS هاگتسد هب  طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * هدنشورف هدهع  هب  یریگراب  لمح و  * هدنشورف هدهع  هب  همیب 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122163-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلا  44 یلا یدقن  33   یدقن ریغ   ریغ ..GCMSGCMS هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم   c5975c5975 لدم   لدم یمرج   یمرج روتکتد   روتکتد   turbomolecular pumpturbomolecular pump  ریمعت ریمعت وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع
** هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   همیب   همیب باسحاصافم   باسحاصافم ** ههام ههام
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل   . هاگشیامزآ کیتاموتا  لوف  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

1101093856001998 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   BS480 لدم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  کیتاموتا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت   . یزادنا هار  بصن و  زا  سپ  هام  شش  یقبام  دصرد  یزادنا و 50  هار  بصن و  زا  دعب  دصرد   50 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا.دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و 10  لاس  کی  یاراد  .دشاب  یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات 

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

ربرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل  . . هاگشیامزآ هاگشیامزآ کیتاموتا   کیتاموتا لوف   لوف یمیشویب   یمیشویب روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع
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لاهنو رذب  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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 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

5912454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رذب هنومن  شرامش  صوصخم  فرظ  ددع و  دادعت 300  هب  صوصخم  برد  اب  روذب  تشک  صوصخم  یهاگشیامزآ  تشک  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه اب  ددع  دادعت 500  هب 

1201090808000032 زاین :  هرامش 
لاهن رذب و  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یگنهامه اب  ددع  دادعت 500  هب  رذب  هنومن  شرامش  صوصخم  فرظ  ددع و  دادعت 300  هب  صوصخم  برد  اب  روذب  تشک  صوصخم  یهاگشیامزآ  تشک  فرظ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا روتکاف و  شیپ  یراذگراب  زا  لبق  یگنهامه  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  کرادم..ددرگ  یراذگراب  روتکاف  شیپ  کی  یط  یلک و  تروصب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت زربلا و  یاه  هدننک  نیمات  طقف.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  قیقد  دک  ناریا.تسا  یمازلا  الاک  هنومن 

3135933151 یتسپ :  دک  یتاقیقحت ،  تاسسوم  هعومجم  هدیمهفدیهش  راولب  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740809-026  ، 32754071-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32716915-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب رذب   رذب هنومن   هنومن شرامش   شرامش صوصخم   صوصخم فرظ   فرظ وو   ددع   ددع   300300 دادعت   دادعت هبهب   صوصخم   صوصخم برد   برد اباب   روذب   روذب تشک   تشک صوصخم   صوصخم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تشک   تشک فرظ   فرظ ناونع : : ناونع
یگنهامه یگنهامه اباب   ددع   ددع   500500 دادعت   دادعت
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع مویکو 40000  نودب  100*13 رمیلپ انیس  راد  لژ  تلک  لایو  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع رمیلپ 8400  انیس  دنرب   PT&PTT لایو -2

1101030092000755 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناملآ   HBG هدنزاس عجرم   cc 2 مجح اب  یا  هشیش  یهاگشیامزآ  جردم  تپیپ  الاک :  مان 
ددع 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یزیمور 2  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم 

1101030692000336 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ بط  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ABADIS یتراجت مان   ABADIS907 لدم یکشزپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویکو مویکو نودب   نودب 100100 ** 1313 رمیلپ رمیلپ انیس   انیس راد   راد لژلژ   تلک   تلک لایو   لایو ناونع : : ناونع 1717

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم ددع   ددع   22 یزیمور   یزیمور رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1818
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانش بیسآ  هاگشیامزآ  کولب  یناگیاب  دمک  ددع   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم نیا  دات  دروم  دمک  هت  رس و  ددع   2

1101091191000167 زاین :  هرامش 
دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  . P.I.P یتراجت مان   55/5x44x114/5 cm زیاس تفاب  کولب  بلاق  تفاب و  تساک  مال و  یرادهگن  یاه  لیاف  صوصخم  یزلف  یلارت  الاک :  مان 
سراپ لآ  هدیا  لپ 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ددرگ - یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  دشاب - لخاد  دیلوت  امازلا  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ کولب   کولب یناگیاب   یناگیاب دمک   دمک ناونع : : ناونع 1919
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 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

5912487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دنلب خیرات  اب  ددع  مادک 5  ره  زا   M یرس لوز  کوشورتکا  لدم MRX3535 و  سپیلیف  کوشورتکلا  هاگتسد  رکیم  سیپ  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا 
1101004543000456 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان   EnRhythm لدم یا  هرفح  ود  رکیم  سیپ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم هک  یتروصرد  هناماس  دات  زا  سپ  یا  هلحرم  کی  یروف و  لیوحت  ههام - هیوست 6  هدنشورف - اب  لمح  هنیزه  دوش - هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  عوجرم  الاک  دشاب  هدشن  تیاعر  مالعتسا  رد  هدش  هتساوخ 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7236461-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپیلیف سپیلیف کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد رکیم   رکیم سیپ   سیپ دپدپ   ناونع : : ناونع 2020
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  IRC دک یاراد.ددع  دادعت 30000  کت  نیتسا   ) دیل تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000760 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   43x45 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 30000 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

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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ....و  لایو  ویارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000285 زاین :  هرامش 

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

ددع  1 دادعت : 
1401/08/16 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

.دشاب .دشاب   IRCIRC دکدک یاراد.ددع   یاراد.ددع   3000030000 دادعت   دادعت کتکت   نیتسا   نیتسا  ) ) دیل دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 2 12 1

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ....و   ....و لایو   لایو ویارک   ویارک ناونع : : ناونع 2222
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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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  نژونیربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000785 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیوا هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   CSL BEHRING هدنزاس عجرم   P ناتلپماکومه یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   g\100 ml 2 زد لایو  نژونیربیف  الاک :  مان 
وراد

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  تخادذپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

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

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط نژونیربیف   نژونیربیف ناونع : : ناونع 2323
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوس نیهاش  یاقا  تاعالطا  یروانف  لوئسم  سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09179413227

1101030093000200 زاین :  هرامش 
هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM Toxo تیک الاک :  مان 
هتسب 45 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هیولیگهک رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قوس 09179413227 نیهاش  یاقا  تاعالطا  یروانف  لوئسم  سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   IgM ToxoIgM Toxo  تیک تیک ناونع : : ناونع 2424
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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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط   A یتنا ینوخ  هورگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000784 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

CE هدنزاس عجرم   CE IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH یتراجت مان  لایو   ml 5 رادقم نوخ  لاقتنا   LUA ینوخ هورگ  نعت  مرس  یتنآ  فرعم  الاک :  مان 
مات کت  یکشزپ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  یکیرتکلا و  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لاس  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط   AA  یتنا یتنا ینوخ   ینوخ هورگ   هورگ ناونع : : ناونع 2525
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  هباشم - دک  ناریا  بردود -  یرتیل  والکوتا 300  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005398000082 زاین :  هرامش 

ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یردنکسا دمحم  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  رازبا  یتراجت  مان   Lit 300 تیفرظ  ATI300 لدم کیتامسلاپ  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 35220101-5 028 هتفرگ  سامت  یبوقعی  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  لاوس  نتشاد  تروص  رد  هباشم - دک  ناریا  بردود -  یرتیل  والکوتا 300   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب - یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  میفتسم 02835225092 - هرامش  ای  یلخاد 119 

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابجا روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یپوکسارپال /  نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002083 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیهجت  ابص  افیا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  اتاباص  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   STCS لدم یکشزپ  یرادربریوصت  نیبرود  شکور  الاک :  مان 

زیهجت ابص  افیا  یناگرزاب 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابجا روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یپوکسارپال /  نیبرود  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بردود بردود یرتیل   یرتیل   300300 والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 2626

یپوکسارپال یپوکسارپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 228 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ss3jd2m9bpq4w?user=73474&ntc=5912696
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912696?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fz2t7tf5hrhsf?user=73474&ntc=5912715
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912715?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  رچوس . روکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001999 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناتسبط هدننک  هضرع  عجرم   TEXTILE HI TEC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 5 زیاس  AVRE لدم مویناتیت  سنج  یدپوترا  روچوس  روکنا  الاک :  مان 

رتسگ
ددع 30 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 3   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رچوس رچوس روکنا   روکنا ناونع : : ناونع 2828
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع پچ 100 رتتک 6-3.5  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تسار 100 رتتک 6-3.5  گنیدیاگ 
1101030642001180 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  یقورع  یبلق   Hyperion گنیدیاگ رتتاک  الاک :  مان 

HW60JL350P10000
ددع 200 دادعت : 

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

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  رد  نینماف  ناتسرهش  نسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرام نب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093194000061 زاین :  هرامش 

نینماف نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نیمرآ  هدننک  هضرع  عجرم   GFL یتراجت مان  لدم 1086  یرام  نب  رکیش  الاک :  مان 

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

نینماف رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  هدنشورف -- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  --- تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6561845513 یتسپ :  دک  (ع ، ) نسح ماما  ناتسرامیب  حتفم  نابایخ  نینماف  ناتسسرهش  نادمه  ناتسا  نینماف ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36828052-081  ، 36826049-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36826047-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پچپچ   66 -- 3.53.5 رتتک   رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 2929

یرام یرام نبنب   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030
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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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لس یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000634 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لس یجرس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسلس یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 3131
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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 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

5912766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورتسنادنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000636 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نورتسنادنا - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  8,200 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورتسنادنا نورتسنادنا ناونع : : ناونع 3232

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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیپورتآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000635 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیپورتآ - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  8,200 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیپورتآ نیپورتآ ناونع : : ناونع 3333

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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.مرگولیک رادقم 500  کی  هجرد  سنج  زیاس 90*120  زوسن  هلابز  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000762 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
تارف یدیلوت  هدنزاس  عجرم   kg 25 ینلیپورپ یلپ  ینوگ   80x120 cm زیاس والکوتا  هاگتسد  دربراک  یناتسرامیب  ینوفع  یاه  هلابز  ءاحما  زوسن  هسیک  الاک :  مان 

تارف یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هسیک 500 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
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  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

.مرگولیک .مرگولیک   500500 رادقم   رادقم کیکی   هجرد   هجرد سنج   سنج   120120 ** 9090 زیاس   زیاس زوسن   زوسن هلابز   هلابز هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یهاگشیامرآ  تالآ  هشیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003764 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناملآ   TGI هدنزاس عجرم   ml 250 مجح اب  گنر  یبآ   PP راد چیپ  رد  اب  هارمه  جردم  فافش  یهاگشیامزآ  یا  هشیش  یرطب  الاک :  مان 

ددع 82 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسویپ  لیاف  قبط  دشاب  یم  نآ 82  دادعت  دشاب و  یم  ملق  اضاقت 9  مالقا  دادعت  لیاف  قبط  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد 

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یهاگشیامرآ   یهاگشیامرآ تالآ   تالآ هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  راشف  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000192 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   PRESSURE TRANSMITTER یتراجت مان   LD291M-41I-11-A2 . G0/H0/I4/P0/S0/Y0/J0 لدم یمگارفاید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم راشف   راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 3636

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یفارگویدراکورتکلا فرصمرابکی  دورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093856002004 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
هتسب 50000 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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  . . یفارگویدراکورتکلا یفارگویدراکورتکلا فرصمرابکی   فرصمرابکی دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع
.تسا .تسا

3737

راردا راردا یراون   یراون نیفروم   نیفروم صیخشت   صیخشت تیک   تیک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002516 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   Morphine یتراجت مان  یتست  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب  راردا  یراون  نیفروم  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   TSH ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   TSH تیک الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ 

هتسب 5 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نیهب هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رثوک  نارای  ینامرد  تالوصحم  نیهب  هدنزاس  عجرم  یتست  یکیتسالپ 1  هبعج  یراون  نیفروم  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
رثوک نارای  ینامرد  تالوصحم 

هتسب 15 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia T4 total-EIA-96T عون  T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 
نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 15 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

راثیا رتسگ  نتداپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتست  هبعج 96   ELISA لدم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  اتب   hCG تیک الاک :  مان 
هتسب 15 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نالگرج زار و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیولوا رد  یموب  هدننک  نیمات  - دشابیم رودقم  ههام  تخادرپ 4 - دشابیم یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  دشابیم - هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

32623673-058  ، 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

ع)  ) اضر ماما  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mlml   400400 یمیشویب   یمیشویب   AST SGOTAST SGOT تیک   تیک ناونع : : ناونع 3939
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هاگشیامزآ یمیشویب  شخب  زاین  دروم  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000851 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  AST SGOT تیک الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب کیناگرا  ریغ  رفسف  تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ادرف ناهوژپ  ورشیپ  یهاگشیامزآ  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   BIOLABO هدنزاس عجرم   ml 125 یتیک هبعج 2   Arsenazo III یمیشویب میسلک  تیک  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  ALT SGPT تیک الاک :  مان 

هتسب 75 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم   ml 1 یلایو ییاوقم 1  هبعج   HDL روتاربیلاک مرس  نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 
لایو 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمومع یمیشویب   HDL-C تیک الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  LDH زانژوردیهد تاتکال  تیک  الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نایناریا نایح  نارتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ELITECH یتراجت مان   ml 250 لایو یمیشویب   Mg تیک الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 رادقم ( Urea(UV هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح یتسویپ  لیاف  دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاه  تساوخرد  هب  دسرب  هاگشیامزآ  سانشراک  دات  هب  دیاب  هدوب و  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 228 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p2amsv34a5w62?user=73474&ntc=5912967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912967?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و  کرم  راگآ  نوتنیه  رلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000286 زاین :  هرامش 

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

ددع  1 دادعت : 
1401/08/16 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

کرم کرم راگآ   راگآ نوتنیه   نوتنیه رلوم   رلوم ناونع : : ناونع 4040

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموتسلک هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002455 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یموتسلک هسیک  - 

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

1401/08/24 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

یموتسلک یموتسلک هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 4141
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارد طبترم  کرادم  دشاب و  تفن  ترازو   ( AVL وضع (  تسیابیم  هدننک  نیمات   FLUKE 709 H لدم نویساربیلاک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09358580127: یرباج سانشراک  .دیامن  هئارا  ار  هطبار 

1101001105002245 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 709 H لدم روتاربیلاک  پول  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زا سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  کی و  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتاربیلاک روتاربیلاک پول   پول نویساربیلاک   نویساربیلاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4242
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  لاتیجید  رتمولف  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسآ یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101090260000569 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم   PARKER یتراجت مان   DIGITAL MDM لدم یکشزپنادند  لاتیجید  رتمولف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ینگچ اضر  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELETTRONICA یتراجت مان   MTR لدم لاتیجید  رتمولف  الاک :  مان 

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

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARKER یتراجت مان   DIGITAL MDM لدم یکشزپنادند  لاتیجید  رتمولف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  لاتیجید  رتمولف  ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسآ یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

یکشزپنادند یکشزپنادند لاتیجید   لاتیجید رتمولف   رتمولف لاتیجید -  -  لاتیجید رتمولف   رتمولف ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 4343
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مرکا لوسر  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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنیا یکشزپ  ضبن  تکرش  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094841000011 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 50 یلایو ییاوقم 5  هبعج  یداقعنا   PTT تیک الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 50 یلایو ییاوقم 10  هبعج  یداقعنا   PT تیک الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 10 یلایو ییاوقم 10  هبعج   High داقعنا لرتنک  فرعم  الاک :  مان 

هبعج 5 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 10 یلایو ییاوقم 10  هبعج   normal داقعنا لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
هبعج 3 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 12 یلایو هبعج 6   HEMOSIL LIQ AT SUBSTRATE یداقعنا یاه  شیامزآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ACL 200 لدم یداقعنا  یاهتست  رزیالانآ  هاگتسد  شنکاو  ینیس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352539-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنیا هدنیا یکشزپ   یکشزپ ضبن   ضبن تکرش   تکرش یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 4444
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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 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

5913098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هدافتسا.دوش  صخشمدنرب.دشاب   IRC دکو تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک   - IMED وضع تکرش  - ملق یهاگشیامزآ 24  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم تسویپ  قبط  طقف  تساوخرد  ) .هباشمدک ناریا 

1101000257002519 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 24 ییاوقم هبعج  نیموبلآ  یرپ   Alb تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/21 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 3 

( 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

ناریا ناریا زازا   هدافتسا.دوش   هدافتسا.دوش صخشمدنرب.دشاب   صخشمدنرب.دشاب   IRCIRC دکو دکو تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب یاراد   یاراد الاک   الاک  -  - IMEDIMED وضع وضع تکرش   تکرش -- ملق ملق یهاگشیامزآ  2424   یهاگشیامزآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ قبط   قبط طقف   طقف تساوخرد   تساوخرد )) .هباشمدک .هباشمدک

4545
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسیک هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  ود  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  قیرزت /  لباق  ریغ  گبرفسنارت  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  نوخ  دصف  هسیک  تسا /  امسالپ  تهج 

1101094897002095 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تثعب یتعنص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  تثعب  یتراجت  مان   ml 450 تیفرظ ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC سنج رفسنارت  نوخ  هسیک  الاک :  مان 
هتسب 500 دادعت : 

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

تسا امسالپ  تهج  هسیک  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  ود  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  قیرزت /  لباق  ریغ  گبرفسنارت  هسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  نوخ  دصف  هسیک  / 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسیک هسیک هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام ودود   طقفو   طقفو طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم قیرزت /  /  قیرزت لباق   لباق ریغ   ریغ گبرفسنارت   گبرفسنارت هسیک   هسیک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمن   یمن نوخ   نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک تسا /  /  تسا امسالپ   امسالپ تهج   تهج

4646
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Annexin-FITC-1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IQ Product:IQP-120F)-100 test)

Propidium Iodide(Sigma:P4170-10MG)-10mg - 2
1101050136000083 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان   U 2500 یکیتسالپ یطوق  یژولویب  یتاقیقحت   Hind II میزنآ الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Annexin-FITC-1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IQ Product:IQP-120F)-100 test)

.دوشب تسویپ  امتحروتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج.هباشم  دک  ناریا  هب   Propidium Iodide(Sigma:P4170-10MG)-10mg - 2

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویب یژولویب یتاقیقحت   یتاقیقحت   Hind I IHind I I میزنآ   میزنآ ناونع : : ناونع 4747
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا همین  لایزگا  وک  یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002460 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاموتا همین  لایزگا  وک  یسپویب  نزوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

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

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

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

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یفرصمداومو  اهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000042 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

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

یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلادشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزهو  ههام  2 تخادرپدوش یراذگ  خرن  تسویپ  تسیل  قبطو  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن گنهامه  یدیعس  مناخ  09156233185 هرامشاب تاعالطا  تفایرد  تهج  .دش  دهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  دقافداهنشیپو 

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموتا تاموتا همین   همین لایزگا   لایزگا وکوک   یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 4848

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصمداومو   یفرصمداومو اهتیک   اهتیک ناونع : : ناونع 4949
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صاخ نارامیب  تهج  زیلاید  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000121 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دش دهاوخ  تدوع  تالوصحم  هیلک  یدنمتیاضر  مدع  تروص  رد  - 3 دشاب تالوصحم  هیلک  یارب  هدافتسا  لباق  دشاب 2 - اراد  ار  IMD زوجم لخاد و  دیلوت  - 

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

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

- 2 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  فرح  مالعسا  رد  تکرش  زا  الاک  لیوحت  عقومب  تیاعر  مدع  تروص  رد  -+ ددرگ 3 یرازگ  راب  اضماو و  رهم  روتکاف  شی 

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  تسویپ  هاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090662000126 زاین :  هرامش 

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   ROCHE هدنزاس عجرم  یشنکاو  هتسب 250  یتاقیقحت  هاگشیامزآ   KAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit 6.25 Ml تیک الاک :  مان 

KK2602 لدم شناد  تایح  انیرآ  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشاب دم  یآ  رد  هدش  تبث  دشاب و  هتشاد  مالقا  یمامت   IRC دک امتح  - ههام هس  هیوست  - ناگیار لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143744693 یتسپ :  دک  یندم ،  ناتسرامیب  رهشناهج  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434700-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434700-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صاخ صاخ نارامیب   نارامیب تهج   تهج زیلاید   زیلاید تستس   ناونع : : ناونع 5050

یتاقیقحت یتاقیقحت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   KAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit 6 .25 MlKAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit 6 .25 Ml تیک   تیک ناونع : : ناونع 5151
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  یاهدک   ) امد وراشف  روتاربیلاک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامن هعجارم  تسویپ 

1101092544001730 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 718 Ex 30G لدم راشف  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 718 1G لدم راشف  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLUKE هدنزاس عجرم  لدم 725  امد  یاهرتیمسنارت  لپوکومرت و  هروک و  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
اتکی نایک  اردص  هدننک  هضرع 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  یاهدک   ) امد وراشف  روتاربیلاک  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دیئامن

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه لیاف   لیاف هبهب   مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش وو   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک عالطا   عالطا تهج   تهج تسا ، ، تسا هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا یاهدک   یاهدک  ) ) امد امد وراشف   وراشف روتاربیلاک   روتاربیلاک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
(( .دیئامن .دیئامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رازه  مادک 20000 ره  ینایرش  یدیرو و  یالوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000122 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تدوع تالوصحم  هیلک  یدنمتیاضر  مدع  تروص  رد  دشاب - اههاگتسد  هیلک  یارب  هدافتسا  لباق  دشاب - تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  اراد ی  دشاب -  لخاد  دیلوت  - 

دش دنهاوخ 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  40,000 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگ  راب  اضما و  رهم و  روتکاف  شیپ   - دشابیم هدنشو  رف  هدهع  رب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینایرش ینایرش وو   یدیرو   یدیرو یالوتسیف   یالوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 5353
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یراکشوج ،  قاتا  هیوهت  یارب  ییوزاب  دوه  لماک  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش هاگشیالاپ  .ددرگ 

1101093498005503 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتنپس دنیآرف  اتسر  هدننک  هضرع  عجرم   BAYERMAN یتراجت مان   EXA1500 لدم یهاگشیامزآ  ییوزاب  راد  شک  دود  دوه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراکشوج یراکشوج قاتا   قاتا هیوهت   هیوهت یارب   یارب ییوزاب   ییوزاب دوه   دوه لماک   لماک جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 5454
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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 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

5913260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  ناتسرامیب  زاین  دروم  بیت  رگنیف  ددع  نوخ و 3000  تس  ددع  مرس و 4500  تسددع   20000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000336 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بیت رگنیف  نوخ و  تس  مرس و  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
دروم  3 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ تستس   ددع   ددع   45004500 وو   مرس   مرس تسددع   تسددع   2000020000 ناونع : : ناونع 5555
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم.تسیمازلا یگدیسر  تهج  روتکافشیپ  تسویپ.تسا  هباشم  دک  ناریا  .7 ات فیدر 3  تسویپ  حرش  هب  یتاقیقحت  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب روتکاف  شیپ  عمج  قباطم  یمالعا 
1101050136000081 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان   g 300 یکیتسالپ یطوق  یژولویب  یتاقیقحت   TMB میزنآ الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عمج قباطم  یمالعا  غلبم.تسیمازلا  یگدیسر  تهج  روتکافشیپ  تسویپ.تسا  هباشم  دک  ناریا  .7 ات فیدر 3  تسویپ  حرش  هب  یتاقیقحت  داوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ینف تاعالطا  تهج  23562503 .دشاب روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویب یژولویب یتاقیقحت   یتاقیقحت   TMBTMB  میزنآ میزنآ ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 228 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ftkep5q6n6nye?user=73474&ntc=5913261
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913261?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  دیرخ  طیرشو  تساوخرد  قبط  رصن  یماد  یوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تدوع دات  مدع  ناتسا  یکشزپماد  زا  وراد  شخپ 

1101001609002807 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاسوراد هدنزاس  عجرم  نیلیس  یسکومآ  یتراجت  مان   ml 100 لایو  mg 150 زد یقیرزت  نویسناپسوس  لکش  یماد  یوراد  دصرد  نیلیس 15 یسکومآ  الاک :  مان 
وراد نافرع  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وراد  نافرع 

لایو 1050 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا وراد  شخپ  زوجم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  دیرخ  طیرشو  تساوخرد  قبط  رصن  یماد  یوراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدوع دات  مدع  ناتسا  یکشزپماد 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یماد یماد یوراد   یوراد ناونع : : ناونع 5757

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

15.5f*19cm زیلاید ومه  میاد  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002456 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
15.5f*19cm زیلاید ومه  میاد  رتتک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

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

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COOCK LABS-100 LIVER ACCESS AND BIOPSY NEEDLE SET دبک یسپویب  الوگیژ  سنارت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030577000258 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

15.515.5 f* 19cmf* 19cm  زیلاید زیلاید ومه   ومه میاد   میاد رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 5858

دبک دبک یسپویب   یسپویب الوگیژ   الوگیژ سنارت   سنارت تستس   ناونع : : ناونع 5959

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 33 میادزیلاید  ومه  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002457 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 33 میادزیلاید  ومه  رتتک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

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

زیاس  3333 زیاس میادزیلاید   میادزیلاید ومه   ومه رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  ددع -  وکیف 5  پیت  ددع -  وکیف 40  تساک  ددع -  وکیف 18  پیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000464 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  ددع -  وکیف 5  پیت  ددع -  وکیف 40  تساک  ددع -  وکیف 18  پیت  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  63 دادعت : 

1401/08/25 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکیف وکیف پیت   پیت وکیف -  -  وکیف تساک   تساک وکیف   - - وکیف پیت   پیت ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بالضاف  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهدحاو 5 و زاین  دروم  هدرشف  یاوه  زاگ و  طخ  جنس  یبد  هاگتسد  تفه  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، لیوحت ، لمح ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت بونج  بالضاف  هناخ  هیفصت   6

1101005420000090 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CS INSTRUMENTS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CS INSTRUMENTS یتراجت مان   VA 550 لدم یزاگ  تالایس  طخ  رد  رتمولف  جنس  یبد  الاک :  مان 
داسوین راک  اترآ  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناخ هیفصت  یاهدحاو 5 و 6  زاین  دروم  هدرشف  یاوه  زاگ و  طخ  جنس  یبد  هاگتسد  تفه  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، لیوحت ، لمح ، دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت بونج  بالضاف 

 : یتسپ دک  نارهت ،  بالضاف  تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1568834613

88435961-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88409194-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدرشف هدرشف یاوه   یاوه وو   زاگ   زاگ طخطخ   جنس   جنس یبد   یبد هاگتسد   هاگتسد تفه   تفه شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلو یناپمک  پوکسورتروی  اب  راگزاس  رتم  یتناس  لوط 60  اب  دیجیر  یمس  چنرف  یپوکسورتروی 5  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002099 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   A2500 لدم پوکسورتروی  سپسروف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلو فلو یناپمک   یناپمک پوکسورتروی   پوکسورتروی اباب   راگزاس   راگزاس رتم   رتم یتناس   یتناس   6060 لوط   لوط اباب   دیجیر   دیجیر یمس   یمس چنرف   چنرف   55 یپوکسورتروی   یپوکسورتروی سنپ   سنپ ناونع : : ناونع 6363
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نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهشک تقا  هدنامیقاب  دادعت   - یزرواشک تالوصحم  یور  تارتینو  ( مویمداک برس و   ) نیگنس تازلف  اهشک -  تفا  نومزا  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع نیگنس 146 تازلفو  تارتین  هدنامیقاب  - ددع 64

1101030404000019 زاین :  هرامش 
نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

لوصحم تشادرب  زا  سپ  یاهتیلاعف  یزرواشک و  ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 178 دادعت : 

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

سامت 09193879649- دننک -  تکرش  زوجم  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414853135 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  هاگشناد  داتس  هرامش 2  نامتخاس  حتفم  شبن  ناگدازآ  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33686400-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672783-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواکدبنگ یرهطم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MRI (MAGNET GUARD تهج سیطانغمورف  تازلف  صیخشت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091524000017 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسا هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  تاصخشم  - 

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

1401/08/17 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4971715997 یتسپ :  دک  سوواک ،  دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  یقرش ، یناقلاط  نابایخ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355800-017  ، 33551115-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33551115-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهشک اهشک تقا   تقا هدنامیقاب   هدنامیقاب دادعت   دادعت  - - یزرواشک یزرواشک تالوصحم   تالوصحم یور   یور تارتینو   تارتینو (( مویمداک مویمداک وو   برس   برس  ) ) نیگنس نیگنس تازلف   تازلف اهشک -  -  اهشک تفا   تفا نومزا   نومزا ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
ددع ددع 146146 نیگنس   نیگنس تازلفو   تازلفو تارتین   تارتین هدنامیقاب   هدنامیقاب -- ددع ددع 6464

6464

MRI  (MAGNET GUARDMRI  (MAGNET GUARD  تهج تهج سیطانغمورف   سیطانغمورف تازلف   تازلف صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6565
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیرنوخ هدنروا  دنب  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002461 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یزیرنوخ هدنروا  دنب  ردوپ  - 

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

1401/08/24 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

یزیرنوخ یزیرنوخ هدنروا   هدنروا دنب   دنب ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 6666
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  لیذ  تاصخشم  اب  لافطا  دازون و  بای  گر  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000337 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لافطا نادازون و  یحطس  یقمع و  یاهگر  تیئور  تیلباق  اب  - 

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

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

یریگراب هیارک  تایلام  لیبق  زا  اه  هنیزه  هیلکدشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش  دشاب  یس  را  یا  دک  یاراد  دم و  یا  تیاس  تمیق  دیاب  تازیهجت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب ینف  لوئسم  دات  هب  دیاب  مالقا  دشاب  یم  هدنرب  هاگشورف  ای  تکرش  اب  هیلختو 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم لیذ   لیذ تاصخشم   تاصخشم اباب   لافطا   لافطا وو   دازون   دازون بای   بای گرگر   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6767
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یراکوکین ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مشچ  رد  هدافتسا   23G سیرالتسا یموتکرتیو  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زوجم یاراد 

1101092836000030 زاین :  هرامش 
یراکوکین ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   BAUSCH+LOMB هدنزاس عجرم   BL5523W لدم یکشزپ  مشچ  دربراک   23G COMB.VITRECTOMY AFI فرصم رابکی  تساک  الاک :  مان 
دهم رهاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ مشچ  رد  هدافتسا   23G سیرالتسا یموتکرتیو  کپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زوجم یاراد 

5154645395 یتسپ :  دک  یسابع ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36559972-041  ، 36577330-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36577330-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوجم زوجم یاراد   یاراد یکشزپ   یکشزپ مشچ   مشچ ردرد   هدافتسا   هدافتسا   2323GG سیرالتسا   سیرالتسا یموتکرتیو   یموتکرتیو کپکپ   ناونع : : ناونع 6868
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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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.تسا عنامالب  ناریا  دیلوت  دنرب  هنوگ  ره  هئارا  - دشاب ناریا  تخاس  طقف  - ددع دیل 10000  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ددع  دادعت.تسا  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  یربراب 

1101091800000611 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
هتسب 10000 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   یربراب   یربراب هنیزه.تسا   هنیزه.تسا عنامالب   عنامالب ناریا   ناریا دیلوت   دیلوت دنرب   دنرب هنوگ   هنوگ رهره   هئارا   هئارا -- دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس طقف   طقف -- ددع ددع   1000010000 دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ددع   ددع دادعت.تسا   دادعت.تسا هدنشورف   هدنشورف

6969
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  سکینومه -  زرفامسالپ  فرصم  رابکی  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000612 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نکینمود  هدنزاس  روشک   FRESENIUS KABI هدنزاس عجرم   FRESENIUS KABI یتراجت مان   6R2252 لدم امسالپ  یروآ  عمج  یفرصم  تس  الاک :  مان 

ایوپ تمالس  بای  نامرد  هدننک  هضرع 
تس 30 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه سکینومه -  -  سکینومه زرفامسالپ   زرفامسالپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی تستس   ناونع : : ناونع 7070
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مالعتسا  قباطم  سنمیز  یراجت  ناشن   CPU PLC رلرتنک هدنزادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 

دشاب ود  زا  کی  تمیق 
1201001083000234 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دش  دهاوخ  ماجنا  هدنزاس  تیاس  رد  لوصحم  لایرس  هرامش  تبث  قیرط  زا  هدش  داهنشیپ  یالاک  تلاصا  - 

ددع کی  طقف 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدعس یاقآ  یگنهامه 021/27822664   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CPU PLCCPU PLC  رلرتنک رلرتنک هدنزادرپ   هدنزادرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171
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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 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 990/ زنل کاتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت 

درگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000860 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   CIBA VISION هدنزاس عجرم   AIROPTIX AQUA یتراجت مان  یددع  رتسیلب 6   AIROPTIX AQUA لدم مرن  زنل  الاک :  مان 

سراپ انسیوکیمآ  هدننک 
هتسب 165 دادعت : 

1401/08/23 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زنل زنل کاتنک   کاتنک ناونع : : ناونع 7272
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cmv famta تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000327 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یتست  96 - 

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

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نسکاو یرادهگن  رزیرف  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091920000008 زاین :  هرامش 

دنجریب ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  اتکی  بط  زیهجت  راکتبا  یتراجت  مان   FRVX180-IL یناسنا یوراد  تیک و  نسکاو و  هدنرادهگن  هتفرشیپ  رزیرف  لاچخی  الاک :  مان 

اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدنزاس  عجرم  اتکی  بط 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  هب  هعجارم  تسویپ .  لیاف  قبط  نسکاو  یرادهگن  رزیرف  لاچخی   . دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک تشادهب ،  زکرم  یرافغ - ملعم و  راولب  لصاف  لح  یبسامهط - لیلخ  دیهش  راولب  دنجریب ، یبونج ، ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853586 یتسپ : 

31632812-056  ، 32445504-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32445675-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmv cmv famtafamta تیک   تیک ناونع : : ناونع 7373

نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن رزیرف   رزیرف لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 7474
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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 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

5913478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بطوپاکت تکرش  کت ) کب   ) نوخ تشک  لایو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000097 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرابتعا دیرخ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,500 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5913484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HLA ABC,DRDQ (Olerup تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000326 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
HLA ABC 5,DRDQ 10 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  15 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ تشک   تشک لایو   لایو ناونع : : ناونع 7575

(( HLA ABC,DRDQ (OlerupHLA ABC,DRDQ (Olerup  تیک تیک ناونع : : ناونع 7676
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لیبدرا یرادرهش  یاهدنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: 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 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

5913510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاگهانپ رد  بحاصالب  یاهگس  یزاس  میقع  تهج  یتسویپ  تساوخرد  هس  قبط  یکشزپ  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093978000069 زاین :  هرامش 

لیبدرا دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شوکهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EUROIMMUN AG یتراجت مان  لایو  تست  یبط 25  صیخشت  ازیالا  گس  یوم  گنیر  یژرلآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 11134 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لحم  ات  لمح  هنیزه  دشاب و  یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  طسق  راهچ  ات  یواسم  یروط  هب  ههام  راهچ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.

5615763693 یتسپ :  دک   ، pasmand.ardabilcity.ir لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33630946-045  ، 33669010-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669020-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2525 یبط   یبط صیخشت   صیخشت ازیالا   ازیالا گسگس   یوم   یوم گنیر   گنیر یژرلآ   یژرلآ تیک   تیک هاگهانپ (  (  هاگهانپ ردرد   بحاصالب   بحاصالب یاهگس   یاهگس یزاس   یزاس میقع   میقع تهج   تهج یکشزپ   یکشزپ لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( تست تست

7777
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ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد هدنهدرادشه  مرالآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000043 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روآ نف  سراپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AH-1000 لدم مرالآ  یلخاد و  مدوم  هارمه  دنمشوه  تبوطرو  امد  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هلعش تعنص  روآ  نف  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  هلعش  تعنص 
هاگتسد 150 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  قاصلا  .ههام  2 تخادرپو هدنشورف  هدهعب  بصنو  لمح  هنیزهدوش  یراذگ  خرن  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبطو  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا تفایرد  تهج  یماج  یاقآ  09153287355 سامت هرامش.دش  دهاوخن  یگدیسر  روتکافشیپ  دقاف  یاهداهنشیپ  یمازلا و  ینف  تاصخشمو  دنرب  دیقاب 

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5913568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSP30 500 nmol/ Tibmol biol تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000325 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد هدنهدرادشه   هدنهدرادشه مرالآ   مرالآ ناونع : : ناونع 7878

DSP30 500  nmol/ T ibmol biolDSP30 500  nmol/ T ibmol biol ناونع : : ناونع 7979
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگشیامن رتیمسنرت ، یدورو ، تراک  رگشزادرپ ، هیذغت ، عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000229 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ABL4WSR24200 لدم  V 24 زاف هس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DI811 لدم لاتیجید  یدورو  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   3BSE008516R1 لدم  AI810 گولانآ یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

یناب هاش  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   LS هدنزاس عجرم   K80S لدم  PLC هعطق رگشزادرپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
کینورتکلا کادآ   AD-MD-7S2M لدم تنمگس  نوس  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ون امرآ  نازاس  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMERSON هدنزاس عجرم  لدم 475  راشف  یاه  رتیمسنرت  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
ورکت ناروآ 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  برع  یاقآ  یلخاد 360  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  رظن  دروم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگشیامن رگشیامن رتیمسنرت ، ، رتیمسنرت یدورو ، ، یدورو تراک   تراک رگشزادرپ ، ، رگشزادرپ هیذغت ، ، هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 8080

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

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

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

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

5913582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتند زوریف  ای  رهمزارف  یاهکرام  یرتیل  تیفرظاب 18  B سالک یکشزپنادند  والکوتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  تایلام  اب  هدش  مامت  تمیق 

1101091749000013 زاین :  هرامش 
ناکدرا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

امزآ ناید  شوواک  هدننک  هضرع  عجرم  شوواک  یتراجت  مان   AB-18 لدم  Lit 18 تیفرظ  B سالک یقفا  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951737748 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  تشادهب  هکبش  هر  ینیمخ  ماما  ناکدرا خ  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250304-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224230-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  رهشکین  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهعرب  رهشکین ) ناتسرهش   ) دصقم ات  لمح  هنیزه  یتسویپ و  تسیل  قباطم  یهاگشیامزآ  مزاول  تیک و  ملق  دادعت 75  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09157533823 یئایلوا .دشاب  یم  هدننک 

1101093453000141 زاین :  هرامش 
رهشکین ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  رهشکین ) ناتسرهش   ) دصقم ات  لمح  هنیزه  یتسویپ و  تسیل  قباطم  یهاگشیامزآ  مزاول  تیک و  ملق  دادعت 75   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09157533823 یئایلوا

9991733187 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  یدازآ  راولب  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232654-054  ، 35232606-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232606-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   1818 تیفرظاب   تیفرظاب BB سالک سالک یکشزپنادند   یکشزپنادند والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 8181

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول وو   تیک   تیک ملق   ملق   7575 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  رهشکین  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  رهشکین  ناتسرهش  رد  لیوحت  یتسویپ  تسیل  قباطم  یهاگشیامزآ  تیک  ملق  دادعت 11  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

یئایلوا 09157533823
1101093453000140 زاین :  هرامش 

رهشکین ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راثیا رتسگ  نتداپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتست  هبعج 192   ELISA لدم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   TSH تیک الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  رهشکین  ناتسرهش  رد  لیوحت  یهاگشیامزآ  تیک  ملق  دادعت 11   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئایلوا 09157533823

9991733187 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  یدازآ  راولب  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232654-054  ، 35232606-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232606-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   TSHTSH  تیک تیک ناونع : : ناونع 8383
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزوما نکنامو  ژالوم  ملق   40 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000588 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شورف زا  سپ  تامدخو  هلاس  یتناراگ 10 یاراد  تالوصحم  دشاب  + یراصحنا  یگدنیامن  همان  یاراد  هدننک  نیمات  یشزوما + ژالومو  نکنام  ملق  دادعت 40 - 

+ دساب ضیوعت  لباق  یکدی  تاعطق  یاراد  تالوصحم  + دشاب
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

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

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  دات  دروم  الاک  تیفیک  دشاب  + نکشنو  وشتسش  لباقو  تیفیکابو  مرن  نویکیلیس  زا  دیاب  تالوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
+ دشاب

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

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزومآ یشزومآ نکنام   نکنام وو   ژالوم   ژالوم ملق   ملق   4040 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 8484
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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 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

5913589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم )ش ت هباشم  الاک  دک   ) دوش هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  رد  دوجوم  مالقا  هیلک  امتح   ) یهاگشیامزا تیک  لیاف  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزا یلخاد 110 و 142  05836224011 و 

1101000257002521 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MICROGEN یتراجت مان   ml 2 ییاوقم هبعج   BTA 111 لدم  Poly Vi النوملاس نالاو  یلپ  مرس  یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
نیار یسانشبورکیم  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ای  الاک  تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 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

Poly ViPoly Vi النوملاس   النوملاس نالاو   نالاو یلپ   یلپ مرس   مرس یتنآ   یتنآ صیخشت   صیخشت تیک   تیک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ تیک   تیک لیاف   لیاف کیکی   ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تسویپ - ) تاصخشم  قبط  یناراب و ( ...  ولبات  لباک ، لماش  یبناج  تازیهجت  اب  مولف  لاشراپ  یور  رب  بصن  لباق  رتمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک 

1101001099000715 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدم تراجت  لازغ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FLOW METER یتراجت مان   DMF-1-6-B/D لدم رتمولف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

مالعتسا هدنرب  .دشاب  یم  لاس 1404 هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  لباق  غلبم  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  هطوبرم  کناب  مان  یکناب و  یابش  هرامش  یداصتقا ، دک  ًامتح  یلاسرا  روتکاف  رد.ددرگ  یم  مالعا  یفیک  لرتنک  هتیمک  دیئات  زا  دعب 

3813153111 یتسپ :  دک  یفجن ،  دیهش  نادیم  ییوضر  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32783100-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782660-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090461000077 زاین :  هرامش 

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   K180 لدم یت  نا  یا  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841877143 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یرادنامرف  نادیم  تشدهوک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2623072-0663  ، 32633072-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622800-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو یناراب   یناراب ولبات   ولبات لباک ، ، لباک لماش   لماش یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت اباب   مولف   مولف لاشراپ   لاشراپ یور   یور ربرب   بصن   بصن لباق   لباق رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 8686

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مالعتسا  قباطم  سنمیز  یراجت  ناشن   CPU PLC رلرتنک هدنزادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 

دشاب ود  زا  کی  تمیق 
1201001083000235 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دش  دهاوخ  ماجنا  هدنزاس  تیاس  رد  لوصحم  لایرس  هرامش  تبث  قیرط  زا  هدش  داهنشیپ  یالاک  تلاصا  - 

ددع کی  طقف 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه یدعس  یاقآ   021/27822664 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CPU PLCCPU PLC  رلرتنک رلرتنک هدنزادرپ   هدنزادرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 228 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yj7myjxcdjr4f?user=73474&ntc=5913651
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913651?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5913659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000697 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناگداز 09174070789 مساق  مناخ  سانشراک :  - 

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

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 8989
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سوواکدبنگ یرهطم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

+THV2 لدم  MRI دنمشوه هدننک  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091524000018 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسا هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  الاک  تاصخشم  - 

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

1401/08/18 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4971715997 یتسپ :  دک  سوواک ،  دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  یقرش ، یناقلاط  نابایخ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355800-017  ، 33551115-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33551115-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  لباترپ  لسفاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000279 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا نایاس  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DL648 لدم رگال  اتید  هلول  ششوپ  کیدتاک  تظافح  ژاتلو  یریگ  هزادنا  تبث و  هاگتسد  الاک :  مان 

سوت
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

++THV2THV2 لدم لدم   MRIMRI دنمشوه دنمشوه هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9090

رگال رگال اتید   اتید هلول   هلول ششوپ   ششوپ کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح ژاتلو   ژاتلو یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا وو   تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   248248 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000108 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 2 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 18000 دادعت : 

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

 - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 9292
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تشر یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093888000105 زاین :  هرامش 

تشر یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 20000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ههام یتخادرپ 3  .دشاب  هتشاد  یگدنیامن  رابتعا  خیرات   . imed ,irc دک  . یناریا الاک.دصقمات  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144895655 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  - یزار نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550028-013  ، 33541002-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33559787-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا ناتسرهش  تشادهب  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000063 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم   UTEL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   AVAN-AGS01 لدم یگناخ  تبقارم  فرصمرابکی  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم 
هبعج 50 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دیدج گرا  یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   UTEL یتراجت مان   AVAN-AGM01 لدم یگناخ  تبقارم  لاتیجید  رتموکولگ  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.روتکاف زیر  لیوحت   09145240454 اشگلد یوک  ییاطع  نابایخ  هیمورا  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  دم  یا  یاراد  الاک  لایر  زور و  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  تفه  لیوحت 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: 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 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9494
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912183 :: 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

1101030092000754 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 100 رپ 50 یریگنوخ 4  تسنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000334 زاین :  هرامش 

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج ماج  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   IME-DC لدم نوخ  دنق  هاگتسد  تسنال  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   360360 دادعت   دادعت   1515 فیان   فیان -- 22 .ددع   .ددع   360360 دادعت   دادعت   3/23/2 فیان   فیان -- 11 ناونع : : ناونع 9595

یددع یددع 100100 هتسب   هتسب 5050 رپرپ     44 یریگنوخ   یریگنوخ تسنال   تسنال ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو لقتسم  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یناریا  یالاکاب  تیولوادشاب  IMED رد تکرش.تسویپ  تسیل  قبط  ریرح  یحارج  شکتسد  ملق  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمرابتعا صیصختزادعبو  ههام  6 لقادحو یرابتعا  %100 تخادرپ

1101030525000126 زاین :  هرامش 
تیالو لقتسم  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

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

یرابتعا %100 تخادرپ دشابیم  یناریا  یالاکاب  تیولوادشاب  IMED رد تکرش.تسویپ  تسیل  قبط  ریرح  یحارج  شکتسد  ملق  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمرابتعا صیصختزادعبو  ههام  6 لقادحو

3471976161 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  نمهب  راولب 22 نواعت  نادیم  ردونیم  کرهش  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33790620-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33790641-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یناریا   یناریا یالاکاب   یالاکاب تیولوادشاب   تیولوادشاب IMEDIMED ردرد تکرش.تسویپ   تکرش.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ریرح   ریرح یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ملق   ملق دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع
دشابیمرابتعا دشابیمرابتعا صیصختزادعبو   صیصختزادعبو ههام   ههام 66 لقادحو لقادحو یرابتعا   یرابتعا %%100100 تخادرپ تخادرپ
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس  29 جیگ نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000109 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فرصم  رابکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 24000 دادعت : 

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

هام هیوست 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپوس اپوس   2929 جیگ جیگ نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 9898
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  یرازگ  راب  هام / /  طقف 5  تخادرپ   / یرورض دما  یا  زوجم  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه   / نیاپسا یحارجا  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرورض

1101094897002080 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

بط سیدار  هدننک  هضرع  عجرم  بط  سیدار  یتراجت  مان  یذغاک  هتسب   RTN-23010 لدم لیرتسا  باصعا  زغم و  یحارج  کپ  الاک :  مان 
هتسب 400 دادعت : 

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

ناسحا انیس / نبا  زیهجت  ایرا  نامراب ؛  یاههدنرب  هام /  طقف 5  تخادرپ   / یرورض دما  یا  زوجم  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه   / نیاپسا یحارجا  گپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرورض روتکاف  شیپ  یرازگ  راب  دنراد /  ندرک  تکرش  قحو  دنراد  یفیک  دیئات  یت  ما  یک  بط و 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ یرازگ   یرازگ راب   راب هام / /  / /  هام   55 طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دما   دما یایا   زوجم   زوجم هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  / / نیاپسا نیاپسا یحارجا   یحارجا گپگپ   ناونع : : ناونع
یرورض یرورض
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رزخ یایرد  نایهامسات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب  - تسویپ کرادم  تاصخشم  اب  کاد  لژ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091422000010 زاین :  هرامش 

رزخ یایرد  نایهامسات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
Lead- یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 30  لیوف  هتسب   mm 50 زیاس هنیس  هسفق  هب  بلق  روتینام  هاگتسد  میس  لاصتا  دربراک   solid لژ دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

R-LFO-500 دک دشر  هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   Lok
هتسب 1 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  دصقمات و  راب  لمح  - یتسویپ کرادم  قبط  پات  پل  نیبرود و  اب  کاد  لژ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رزخ ،  یایرد  نایهام  سات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم  - یتشهب دیهش  تالیش  بنج  - یجاقاش - رگنس تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4338133986

34533721-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533722-013 :: 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

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکت هس  یس .  یس  گنرس 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000107 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

IMED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 10 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 24000 دادعت : 

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

.ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دیدرگ .دیدرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دکدک   ناریا   ناریا دوبن   دوبن لیلد   لیلد هبهب   -- تسویپ تسویپ کرادم   کرادم تاصخشم   تاصخشم اباب   کاد   کاد لژلژ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100

هکت هکت هسهس   یسیس .  .  یسیس   1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 10 110 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 228 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xdulwlau2zrq5?user=73474&ntc=5912199
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912199?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hxwds3ruyb6qw?user=73474&ntc=5912200
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912200?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دمحاریوب ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030054000145 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATOM یتراجت مان   V-808 لدم دازون  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

تسه هدننک  نیمات  هدهعب  تنواعم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  // الاک تفارد  زادعب  زور  45 تخادرپ // تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33336535-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتموریپسا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000266 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریوصت  بط  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ریوصت  بط  یتراجت  مان   SPIROXPERT لدم رتموریپسا  هاگتسد  الاک :  مان 

ریوصت بط 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 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  یزکرم  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

دازون دازون روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 102102

یرتموریپسا یرتموریپسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 103103
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5912235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  الاک  دیئات  زا  سپ  تخادرپ  دازون -  گبوبمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000226 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ههام هس  الاک  دیئات  زا  سپ  تخادرپ  دازون -  گبوبمآ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

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

ههام هس  هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ههام هسهس   الاک   الاک دیئات   دیئات زازا   سپسپ   تخادرپ   تخادرپ دازون -  -  دازون گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 104104

یایا هچراپ   هچراپ یحارج   یحارج ناگ   ناگ وو   ناش   ناش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ لیاف  قبط  یا  هچراپ  یحارج  ناگ  ناش و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000331 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ریرح  تفاب  باتهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   100x100 cm زیاس یا  هچراپ  هداس  زبس  یحارج  ناش  الاک :  مان 
ریرح تفاب  باتهم 

ددع 400 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ریرح  تفاب  باتهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   1/5x1/5 m زیاس یا  هچراپ  هداس  زبس  یحارج  ناش  الاک :  مان 
ریرح تفاب  باتهم 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ریرح  تفاب  باتهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   75x75 cm زیاس یا  هچراپ  هداس  زبس  یحارج  ناش  الاک :  مان 
ریرح تفاب  باتهم 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس  یرف  هدش  هنیمل  نوونان  یا  هچراپ  سنج  هداس  لدم  یناتسرامیب  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
مدقم ناهفصا 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دوش هدناوخ  تسویپ  لیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000330 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5912245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  ددع - مادکره 5  زا   ( گرزب  ، طسوتم کچوک ،   ) دازون دوه  یسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000225 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
الاک دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  ددع - مادکره 5  زا   ( گرزب  ، طسوتم کچوک ،   ) دازون دوه  یسکا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

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

ههام هس  هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 106106

دازون دازون دوه   دوه یسکا   یسکا ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5912246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئات زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  تباث  - یاهروتینام  صوصخم   MASIMO فرصم رابکی  رتمیسکا  سلاپ  یدازون  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحتو

1201090011000224 زاین :  هرامش 
ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لیوحتو دیئات  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  تباث  - یاهروتینام  صوصخم   MASIMO فرصم رابکی  رتمیسکا  سلاپ  یدازون  بورپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  800 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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

لیوحتو لیوحتو دیئات   دیئات زازا   سپسپ   ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ تباث   - - تباث یاهروتینام   یاهروتینام صوصخم   صوصخم   MASIMOMASIMO فرصم   فرصم رابکی   رابکی رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ یدازون   یدازون بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 108108
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یرازگ  راب  هام  / طقف 5  تخادرپ   / یرورض دما  یا  زوجم  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  باصعاو / زغم  یمومع  یحارج  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرورض روتکاف 

1101094897002081 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

بط سیدار  هدننک  هضرع  عجرم  بط  سیدار  یتراجت  مان  یذغاک  هتسب   RTN-23010 لدم لیرتسا  باصعا  زغم و  یحارج  کپ  الاک :  مان 
هتسب 70 دادعت : 

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

نبا زیهجت  ایرا  نامراب ؛  یاههدنرب  هام /  طقف 5  تخادرپ   / یرورض دما  یا  زوجم  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  باصعاو / زغم  یمومع  یحارج  گپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرورض روتکاف  شیپ  یرازگ  راب  دنراد /  ندرک  تکرش  قحو  دنراد  یفیک  دیئات  یت  ما  یک  بط و  ناسحا  انیس /

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باصعاو باصعاو زغم   زغم یمومع   یمومع یحارج   یحارج گپگپ   ناونع : : ناونع 109109
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 10  یرکب  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000753 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

ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5912256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

40CM H2O گبوبمآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000227 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
40CM H2O گبوبمآ - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  25 دادعت : 

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

ههام هس  هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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

یرکب یرکب دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 1101 10

4040 CM H2OCM H2O گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع HAMILTON) 10 روتالیتنو یارب  اوه  نایرج  روسنس   ) روسنسولف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000333 زاین :  هرامش 

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انیس هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENVITEC هدنزاس عجرم  نوتلیمه  روتالیتنو  هاگتسد  دربراک   Spiroquant H لدم اوه  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

سیمارآ تعنص 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع HAMILTON) HAMILTON) 1010 روتالیتنو   روتالیتنو یارب   یارب اوه   اوه نایرج   نایرج روسنس   روسنس  ) ) روسنسولف روسنسولف ناونع : : ناونع 1121 12
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد هدشرکذدراومو  یمومع  طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  گرزب - - ینیم زرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح 

1101092410001031 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KARL STORZ هدنزاس عجرم   KARL STORZ یتراجت مان   RIGID لدم یژولوروا  لافطا  یپوکسوتسیس  رازبا  تس  الاک :  مان 
ابص بط  نایهار  هدننک 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب تسا  دات  دروم  یتساوخرد  دک  طقف  افطل  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  دیاسروپسا 54  سکنوکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرفن یراذگ  تمیق  رگید 

1101090614001045 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   DECONEX 54 SPORCIDE یتراجت مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  الاب  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
قرش کاپ  نیون  یایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  کاپ  نیون  یایمیش 

نلاگ 400 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XIENCE تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000502 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   XIENCE لدم یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناجنوه 09131023069 یاقآاب  یگنهامه  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگید رگید دنرب   دنرب تسا   تسا دات   دات دروم   دروم یتساوخرد   یتساوخرد دکدک   طقف   طقف افطل   افطل ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد لیوحت   لیوحت ههام   ههام راهچ   راهچ هیوست   هیوست دیاسروپسا  5454   دیاسروپسا سکنوکد   سکنوکد ناونع : : ناونع
دامرفن دامرفن یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق

114114

XIENCEXIENCE  تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع 115115
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  نزوس . رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001994 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   g 22 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

ددع 60000 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

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 .. نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 1161 16
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زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهع هب  لحم  ات  لمح  .دوش  یراذگراب  روتکاف  یراذگ  تمیق  تسیل   . دشابیم تسویپ  تسیل  هدش .  هدافتسا  هباشمدکناریاز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات 

1101091169000074 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

عجرم هسنارف  هدنزاس  روشک   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL یتراجت مان  یمرگ  هتسب   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL لدم یکشزپنادند  ماگلامآ  الاک :  مان 
نایواک نادند  رد  هدننک  هضرع 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  دهع  هب  لحم  ات  لمح  .دوش  یراذگراب  روتکاف  یراذگ  تمیق  تسیل   . دشابیم تسویپ  تسیل  هدش .  هدافتسا  هباشمدکناریاز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم عوجرم  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  سانشراک  دات  هب  دیاب  الاک  .

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 1171 17
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تشر یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیاعم شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093888000107 زاین :  هرامش 

تشر یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 700 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یددع  هبعج 100  گرزب  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 300 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا خیرات  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  .دصقمات  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  . imed ,irc دک .ههام  یتخادرپ 3  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  یگدنیامن 

4144895655 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  - یزار نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550028-013  ، 33541002-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33559787-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیاعم هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 118118
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلا سومورپ  ییوراد  یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000503 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 200 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیلا تیلا سومورپ   سومورپ ییوراد   ییوراد یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 1191 19
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تشر یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093888000106 زاین :  هرامش 

تشر یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 300 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 300 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 300 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ردوپ نودب  .دشاب  هتشاد  یگدنیامن  رابتعا  خیرات  . imed,irc دک .دصقمات  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .ههام  یتخادرپ 3  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.

4144895655 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  - یزار نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550028-013  ، 33541002-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33559787-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 120120
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مان  mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  --- زیاس 14 زبس  نوتالن  دنوس   -- پیت رگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000778 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1200 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شبیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: 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

مان مان   mmmm  1010 زیاس   زیاس یکشم   یکشم نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس  -  - 1414 زیاس   زیاس زبس   زبس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس پیت   - - پیت رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع 12 112 1
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روباشین ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف وشات  لمح  لباق  یگنرف  تلاوت  - وهور رچلیو  هچکشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030506000006 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زربلا کت  یتیگ  هدننک  هضرع  عجرم   A and I -CO.COM یتراجت مان   1415AC لدم فیق  اب  هارمه  وشات  یگنرف  تلاوت  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

هعسوت و هدننک  هضرع  عجرم   ROHO یتراجت مان   38x38 cm زیاس  1R CUSH 8x8 CELL W/COV لدم رچلیو  صوصخم  دربراک  یلومعم  هچکشت  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  نارکم  دهاش  تراجت 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ  -091535137987 سامت هرامش  - لحم رد  لیوحت   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313686917 یتسپ :  دک  یرتنالک 11 ،  یوربور  یبونج -  گرا  یاهتنا  روباشین -  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42211113-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42229735-051 :: 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

یزلف یزلف وشات   وشات لمح   لمح لباق   لباق یگنرف   یگنرف تلاوت   تلاوت وهور -  -  وهور رچلیو   رچلیو هچکشت   هچکشت ناونع : : ناونع 122122
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   180cm کیلیفوردیه 0/035 ,  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001995 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   DIAGNOSITIC GUIDEWIRE یتراجت مان   mm 0/035 زیاس  ANGIOGRAPHY لدم  cm 260 کیلیفوردیه ریاودیاگ  الاک :  مان 

سراپ بط  ردام  یکشزپ  یسدنهم 
ددع 20 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

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص  نارگشالت  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 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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   180180 cmcm  ,  , 0 /0350/035 کیلیفوردیه   کیلیفوردیه ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 123123

وو کفکف   سکیرتام   سکیرتام برضدوخ   برضدوخ چیپ   چیپ چیپ   چیپ -- یگناخ یگناخ ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد هدننک - - هدننک دیفس   دیفس عیام   عیام -- یراکشوج یراکشوج دورتکلا   دورتکلا -- NA2XYNA2XY عون   عون قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع
راچآ راچآ -- نویماک نویماک ینمیا   ینمیا دنبرمک   دنبرمک -- یراکشوج یراکشوج یسفنت   یسفنت کسام   کسام  - - تروص تروص

124124
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.تسویپ حرش  هب  ....و  تالآرازبا  یراکشوج ، لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030153000030 زاین :  هرامش 

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص و  نارگشالت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا قرب  لباک  تکرش  زا   km 1 هرقرق  mm 12/2 قرب لباک  لماک  رطق   kV 1-0/6 ژاتلو  1x35 mm^2 عطقم حطس   NA2XY عون قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 70 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهاپس نیگن  تعنص  دورتکلا  ینواعت  هدنزاس  عجرم  دورتکلا  ابص  یتراجت  مان   kg 5 نتراک  mm 350 لوط  mm 4 رطق  E6013 یراکشوج دورتکلا  الاک :  مان 
ناهاپس نیگن  تعنص  دورتکلا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

نتراک 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

گنرفا  kg 4 ینلیتا یلپ  فرظ  دیفس  گنر  هدننک  دیفس  عیام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
میرمزر طسوتم  دنلب  قاس  رطعم  گنرود  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مرا ینولیان  هتسب  دنلب  یگناخ  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
هتسب 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
mm 6 لوط  mm 1/5 رطق کاکرا  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  تروص  کف و  سکیرتام  برضدوخ  چیپ  چیپ  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهاپس نیگن  تعنص  دورتکلا  ینواعت  هدنزاس  عجرم  دورتکلا  ابص  یتراجت  مان   kg 5 نتراک  mm 450 لوط  mm 4 رطق  E7018 یراکشوج دورتکلا  الاک :  مان 
ناهاپس نیگن  تعنص  دورتکلا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

نتراک 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

داژن یرهشوب  ناگداز  کلم  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   HELMET یتراجت مان  لدم 2011  یراکشوج  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  وولو  نویماک  ینمیا  دنبرمک  الاک :  مان 

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

تلکیس نماث  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس 14  یدالوف  تخت  راچآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09139847307 یگنهامه سامت  هرامش 

1594643118 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  یلامش -  جرب  دالوف -  یلم  نامتخاس  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728285-071  ، 86035619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035615-021 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یباراف  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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نشکاس 1440 هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000204 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فرصم  رابکی  نشکاس  هلول  الاک :  مان 
ددع 1440 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  اب  دات   - تسیمازلا هنومن  لاسرا  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد  دات  اپوس   - یناریا طقف  سنج   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 50 تسیمازلا  دنربو  روتکاف  شیپ  تسویپ   - تلاصا بسچرب   - دمیا -ARS دک - ناتسرامیب

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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 14401440 نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد طخو  هداس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093888000109 زاین :  هرامش 

تشر یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 600 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  راد 16 ال  خن  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 300 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولیک هب  تساوخرد  .ددرگ  همیمض  رونکاف  شیپ   . imed,irc دک .دصقمات  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .ههام  یتخادرپ 3  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

4144895655 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  - یزار نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550028-013  ، 33541002-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33559787-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد طخو   طخو هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم نیا  دات  دروم  زیاس 16  زیلایدومه  رتتاک  ددع   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000166 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  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 100 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا حارج  دات  تهج  هنومن  هدننک - نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسیمازلا - امتح  امتح و  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم   1616 زیاس   زیاس زیلایدومه   زیلایدومه رتتاک   رتتاک ددع   ددع   100100 ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا مامت   . یپ 300 سکا  لدم  سکمسیس  یزولوتامه  هاگتسد  ام  زاین   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000088 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  بط  یط  رآ  یتراجت  مان   Lit 0/5 یکیتسالپ یرطب  سکمسیس  یژولوتامه  هاگتسد  صوصخم  اک 1000  دیفس  لوبلگ  زیال  لولحم  الاک :  مان 

بط یطرآ  یکشزپ  یسدنهم 
یرطب 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دشابیم  ههام  ود  یتخادرپ   . تسا هدنشورف  هدهعرب  هاگتسد  لاسرا  هنزه  یپ 300  سکا  لدم  سکمسیس  یزولوتامه  هاگتسد  ام  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگتسد  تریاغم 

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

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت  . . 300300 یپیپ   سکا   سکا لدم   لدم سکمسیس   سکمسیس یزولوتامه   یزولوتامه هاگتسد   هاگتسد امام   زاین   زاین  . . تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 128128

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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  .تیفارگ  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000783 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یزیزع یلع  هدننک  هضرع  عجرم   A.M یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 10 زیاس تیفارگ  اب  هتشغآ  ناتک  زوسن  خن  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب یم  لاس  کی  تخادرپ 

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

تیفارگ تیفارگ خنخن   ناونع : : ناونع 129129
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 50  ژامرگ 30  تناس  ضرع 80  فرصمرابکی  یلور  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000833 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  یلور  هتسب  دک 4502   50x75 cm داعبا ناتسرامیب  دربراک  یگنر  رامیب  تخت  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 

لور 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپ 2  -2

دشابیم دات  دروم  زاین  یلک  حرش  -3
دشابیم هدننک  نیمات  اب  الاکو  هنومن  لاسارا  هنیزه  - 4

دشابیم یمازلا  هدننک  نیمات  هارمهو  تباث  نفلت  تبث  -5
هارمش 09163033166 اب  یگنهامه  - 6

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

34490517-061  ، 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

رتم رتم   5050 لوط   لوط   3030 ژامرگ   ژامرگ تناس   تناس   8080 ضرع   ضرع فرصمرابکی   فرصمرابکی یلور   یلور هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 130130
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  قیرزت . یهار  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001997 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  یرمیلپ  تکویژنآ  یهار  هس  الاک :  مان 

ددع 10000 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROMUS ELEMENT یقورع تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000504 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BOSTON SCIENTIFIC PROMUS ELEMENT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   4x32 mm زیاس  H7493918432400 دک یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   PLUS
هبعج 200 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 .. قیرزت   قیرزت یهار   یهار هسهس   ناونع : : ناونع 131131

PROMUS ELEMENTPROMUS ELEMENT یقورع   یقورع تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 132132
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتدم تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000505 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لدم بط  اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 12 زیاس ییوراد  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

Ronyx22512x
ددع 200 دادعت : 

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

ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتدم کینورتدم تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 133133
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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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ  - دمیا یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000461 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ  - دمیا یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 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

.تسیمازلاروتکافشیپ .تسیمازلاروتکافشیپ  - - دمیا دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 134134
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUPRAFLEX تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000506 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   S.M.T یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SUPRAFLEX CRUZ لدم  2x12 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ایرآ بلق  نامرد 
ددع 200 دادعت : 

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

یناجنوه 09131023069 یاقآ  اب  سامت  تساوخرد  دروم  زیاس  یکنهامه و  تهج  یرادباسح  یگنهامهاب  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ / تسیل  قبط  تسد  دادعت 200  هب  لافطا  رامیب  سابل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000438 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب  لاس  زیاس 6-1  نورتت  هچراپ  سنج  هناگچب  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 200 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیسن و 6  تروصب  دیرخ  هدنشورف / هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  یمازلا / روتکاف  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

SUPRAFLEXSUPRAFLEX  تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع 135135

لافطا لافطا رامیب   رامیب سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هام تخادرپ 4  هالکو /  راولشو  زولب  هکیت  هس  یرابجا /  یمسر  روتکاف  کی /  زیاس  دازون  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002082 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   LITTLEME یتراجت مان  لدم 0-1  دازون  هکیت  سابل 3  تس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دصرد اب 80  الاک  افطل   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4  هالکو /  راولشو  زولب  هکیت  هس  یرابجا /  یمسر  روتکاف  کی /  زیاس  دازون  سابل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرابجا  الاک  هنومن  لاسرا  تسا /  یرابجا  روتکاف  شیپ  یرازگ  راب  ددرگ /  یراذگ  تمیق  هبنپ 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / هام هام   44 تخادرپ   تخادرپ هالکو /  /  هالکو راولشو   راولشو زولب   زولب هکیت   هکیت هسهس   یرابجا /  /  یرابجا یمسر   یمسر روتکاف   روتکاف کیکی /  /  زیاس   زیاس دازون   دازون سابل   سابل ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   10 دادعت شم 15*15  لاود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000486 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   15x15 cm زیاس  PCDM1 لدم یکشزپ  کیتاتسومه  دیسورپ  لاود  شم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط   10 دادعت شم 15*15  لاود   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 6 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دازون 2  رمراو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم 

1101030692000335 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نرق دازون  ایحا  هدننک  هضرع  عجرم  نرق  دازون  ایحا  یتراجت  مان   ENW120 لدم دازون  رمراو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1010 دادعت دادعت   1515 ** 1515 شمشم   لاود   لاود ناونع : : ناونع 138138

دازون دازون رمراو   رمراو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 139139

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یودم تالوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000508 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 هسیک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaBag زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

هسیک 1000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 550 جیرتراک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaCart زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 2   cm 15 زیاس ظفاحم  یاراد  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 1500 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   Lit 5 یکیتسالپ نلاگ   I یدیسا زیلایدومه  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  لاسروینوا  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 1500 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  سیس  کت  یدم  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   PS180-HF سکالف یاه  نافلوس  یلپ  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

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

دوشن هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یودم یودم تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 140140
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cre8 تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000507 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرد زایا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CID S.P.A هدنزاس عجرم   Cre8 لدم یتسالپ  ویژنآ  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093888000108 زاین :  هرامش 

تشر یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 5 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 60000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 10 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 60000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.ههام  یتخادرپ 3   . imed ,irc دک .دصقمات  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144895655 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  - یزار نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550028-013  ، 33541002-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33559787-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cre8Cre8 تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 141141

گنرس گنرس ناونع : : ناونع 142142
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . رادفاک 7 و8 یموتسوئکارت  هل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001996 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم نامرآ  هسراپ  ریسکا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  رتسیلب 1   mm 7 زیاس  LB511070C لدم سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 

نامرآ هسراپ  ریسکا  هدننک  هضرع 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم نامرآ  هسراپ  ریسکا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  رتسیلب 1   mm 8 زیاس  LB511080C لدم سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 

نامرآ هسراپ  ریسکا  هدننک  هضرع 
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

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 وو رادفاک  77   رادفاک یموتسوئکارت   یموتسوئکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 143143
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دهشم یباراف  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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  لبد  لوف  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000206 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   OPHTHALIGHT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MLPHOB 1 لدم یکشزپ  مشچ   HYDROPHOBIC Intraocular Lens زنل الاک :  مان 
رواد رهم  هدننک 

ددع 144 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . لاسگرزب کاوومه  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002001 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 20  یکشزپ  دربراک  زیاس 12  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 

نتراک 1520 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

لبد لبد لوف   لوف زنل   زنل ناونع : : ناونع 144144

.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  . . لاسگرزب لاسگرزب کاوومه   کاوومه نرد   نرد ناونع : : ناونع 145145
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دساب IRC دک یاراد.ددع  دادعت 150000  گنرس  دزی  - دم یو  - دم یرت  کرام  یس  یس  گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000759 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 5 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 150000 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

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسیس یسیس     55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 146146

هباشم هباشم دکدک   زازا   )) .ددع .ددع 30003000 دادعت   دادعت 1010 ** 3030 -- ددع ددع 20002000 دادعت   دادعت 1010 ** 2525 -- ددع ددع 50005000 دادعت   دادعت 1010 ** 2020 -- ددع ددع 60006000 دادعت   دادعت 1515 ** 1010 هدامآ   هدامآ نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع
(( .تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

147147
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دک زا  ) .ددع دادعت 3000 10*30- ددع دادعت 2000 10*25- ددع دادعت 5000 10*20- ددع دادعت 6000 هدامآ 10*15 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101094953000834 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x15 cm داعبا یحارج  هدامآ  بآ  دض  نامسناپ  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x30 cm داعبا یحارج  هدامآ  نامسناپ  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x25 cm داعبا یحارج  هدامآ  نامسناپ  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x20 cm داعبا یحارج  هدامآ  نامسناپ  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/08/30 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  شرافس  هنومن و  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

tel: یحایم 06134464142و09169188922

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
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زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادرنف رادفاک و  هشارت  هلول  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090211000036 زاین :  هرامش 

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 7/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   BEVER MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 8  یشوهیب  دربراک  لاریپسا  رادرنف  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 250 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
حارج بط  انس  هدننک  هضرع  عجرم   HAIYAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 7   ET70PR لدم راد  رنف  لاریپسا  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 250 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

حارج بط  انس  هدننک  هضرع  عجرم   HAIYAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 7/5   ET75PR لدم راد  رنف  لاریپسا  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 250 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم یاهدک  ناریا  زا  .ددرگ  یم  وغل  دیرخ  هدش و  هداد  تشگرب  سانجا  مزال  تیفیک  نتشادن  تروص  رد  دشاب .  یم  ههام  باسح 4 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا 

6861393966 یتسپ :  دک  جنس ،  هداج  موسرتمولیک  زردوگیلا  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43349984-066  ، 43329236-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43329972-066 :: 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

یحارج یحارج رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 148148
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع تسیب 20  - یس یس  یتوپ 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649- دوش هیممض  irc دک

1101091684000812 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم شیک  تفاب  زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم   cc 5 یطوق دک 19755  زیاس  دقاف   CenoBone DBM Putty یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 
شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع 

یطوق 20 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس   55 یتوپ   یتوپ ناونع : : ناونع 149149
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ناریا یلم  کناب  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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا تخادرپ  دادرارق  قبط  دشابیم و  نیبام  یف  دادرارق  قباطم  یراکمه  طرش   / هناماس رد  هدش  تسویپ  تاقلعتم  اب  تنلپمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دوشیم

1101009001000029 زاین :  هرامش 
نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

3/7x14 mm زیاس ماکتسود  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DSFM3714 لدم رچسکیف  تنمتابا  الاک :  مان 
ددع 720 دادعت : 

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

نیا رد  ینالوط  هقباس  یاراد  هدننک  نیمات  تکرش  / دشاب دمیآ  رد  تبث  / دشاب هتشاد  یللمللا  نیب  هیدات  / تسیمازلا هدنشورف  اب  لیوحتو  لاسراا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشاب هتشاد  ار  زکارم  ریاس  هیدات  تکرش  / دشاب هتشاد  هنیمز 

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: 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

تنلپمیا تنلپمیا ناونع : : ناونع 150150
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شیرجت یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراکنارب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092012000049 زاین :  هرامش 

تاناریمش شیرجت  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمح انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ارتسا  یتراجت  مان   STRA2115 لدم یزاگ  کج  اب   Back rest و EMES200MM لفق یاه  خرچ  اب  نکش  کی  راکنارب  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 10 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاگ کیلوردیه  کج  اب 

1989934148 یتسپ :  دک  شیرجت ،  یادهش  ناتسرامیب  سدق  نادیم  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25719-021  ، 22712427-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22716080-021 :: 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

دراکنارب دراکنارب ناونع : : ناونع 151151

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . راد مد  هبنپ  کپا  ویدار  باصعا  زغم و  نوپمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم 

1101093856002002 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 10  یو  هتسب  دک 1010   10x10 mm یکشزپ کپاویدار  لیرتسا  رادمد  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 300 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

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد راد مدمد   هبنپ   هبنپ کپا   کپا ویدار   ویدار باصعا   باصعا وو   زغم   زغم نوپمات   نوپمات ناونع : : ناونع 152152

.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  . . لیرتسا لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . لیرتسا یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002000 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 6/5  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 8000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 8  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 7200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 8/5  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7/5  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 25200 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

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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  ناتسرامیب  زاین  دروم  کرادم  تسویپ  اب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000333 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت - 

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

1401/08/19 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

تمالس تمالس وو   یکشزپ   یکشزپ وراد ، ، وراد ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههباشم  دکناریا  دشاب /  دنار  کیمورک 0و1 دنار  لیرکیو 2/0  خن   / هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000274 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC20143B1 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 960 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC20243B1 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 960 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 26-2/0 زیاس یحارج  دربراک  تاک  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 144 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههباشم  دکناریا  دشاب /  دنار  کیمورک 0و1 دنار  لیرکیو 2/0  خن   / هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3   :: 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

کیمورک کیمورک یحارج   یحارج نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 155155

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  هعجارم  ) یکشزپنادند یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002515 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   Septodont یتراجت مان  یددع  رتسیلب 50  ییاوقم 5  هبعج  یکشزپنادند  دربراک   plain دصرد Scandonest 3 یسح یب  لوپراک  الاک :  مان 

کت اناداپآ 
هبعج 40 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامردو تشادهب  ترازو  تازوجم  مامت  ودرادناتسا  سنج  / یدقن هیوست   / هدوزفا شزرا  باستحا  نودبو  صلاخ  تمیق  / لحمرد لیوحت  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(09372929604 یرثوک ) الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  سنج  روتکاف  همیمض  هدوزفا  شزرا  همان  لیوحت  ناریا / تخاس   / الاک شورف  زوجم  هدنشورف  /

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

3226013-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسح یسح یبیب   لوپراک   لوپراک ناونع : : ناونع 156156
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زاریش هبعش  یزار  یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Biochek یناپمک IBH یازیالا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003876000018 زاین :  هرامش 

زاریش هبعش  یزار   یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هبعش  هدننک :  رازگرب 
Biochek یناپمک IBH یازیالا تیک  - 

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

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

Biochek یناپمک IBH یازیالا تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزار ،  یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  کینورتکلا ، عیانص  بنج  عیانص ، نادیم  یزاریش ، یازریم  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7188843568

36232402-071  ، 36240021-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36240201-071 :: 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

BiochekBiochek یناپمک یناپمک IBHIBH یازیالا یازیالا تیک   تیک ناونع : : ناونع 157157
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یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  درجورب 100  نورتت  هعنقم ی  رتم و  یتناس  لمع 120  قاتا  گنر  زبس  لاگرت  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000099 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ینابعش سابع  هدننک  هضرع  عجرم  کیلرام  یتراجت  مان   cm 90 زیاس زوکسیو  رتسا و  یلپ  سنج  یرادا  یا  هچراپ  هعنقم  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناتسا یتسیزهب  نانکراک  فرصم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس  یرف   AS 02 لدم یا  هچراپ  سنج  رامیب  ناگ  الاک :  مان 
نالیگ

هتسب 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همروس نورتت  هعنقم ی  دق 120 . زبس و  گنر  لاگرت و  ناگ  هچراپ ی  سنج.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.دوش  هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  راب  لاسرا  هنیزه ی  .دشاب  رتم  یتناس  هعنقم 100  یدنلب  ددع ، نورتت 50  دیفس  هعنقم  ددع ، یا 100 

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620092-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس   100100 درجورب   درجورب نورتت   نورتت هعنقم  یی   هعنقم وو   رتم   رتم یتناس   یتناس   12 0120 لمع   لمع قاتا   قاتا گنر   گنر زبس   زبس لاگرت   لاگرت ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 158158
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - دنشاب وگخساپ   - ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع هد 10  - یس یس  یتوپ 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب 

1101091684000813 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم شیک  تفاب  زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم   cc 1 یطوق دک 19752  زیاس  دقاف   CenoBone DBM Putty یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 
شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع 

یطوق 10 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارهت نادننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورغفاب  لمح  - داب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیممض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسنا یناسنا اشنم   اشنم یدپوترا   یدپوترا یناوختسا   یناوختسا تفارگ   تفارگ یسیس -  -  یسیس   11 یتوپ   یتوپ ناونع : : ناونع 159159

یحارج یحارج دربراک   دربراک تاک   تاک لیرکیو   لیرکیو نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 160160
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دشابیم ههباشم  دکناریا  دشاب /  تاک  نولیان  دنار  لیرکیو 0و1  خن   / هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000273 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-0 زیاس یحارج  دربراک  تاک  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 72 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-1 زیاس یحارج  دربراک  دنار  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 72 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 2/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 960 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 3/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 960 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 5/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 720 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههباشم  دکناریا  دشاب /  تاک  نولیان  دنار  لیرکیو 0و1  خن   / هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3   :: 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
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NCPAP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000756 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDIN یتراجت مان  یددع  هتسب 10  طسوتم  زیاس  لدم 05-1200  نادازون   ncpap هاگتسد فرصم  رابکی  کسام  الاک :  مان 
الاک مایتلا  سراپ  هدننک 

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  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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف   NCPAPNCPAP 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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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 2000   IRC دک یاراد  یناریا  دنرب  مولکاپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000758 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نارای  نامرد  هوکش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  هوکش  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   M زیاس یکشزپ  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 

ددع 2000 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

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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت.دشاب 20000   IRC دک یاراد  - دم یو  - دم یرت  - گنرس دزی   : کرام یس  یس  گنرس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000757 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 20 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 20000 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

مولکاپسا مولکاپسا ناونع : : ناونع 162162

.ددع .ددع   2 000020000 دادعت.دشاب   دادعت.دشاب   IRCIRC  دکدک یاراد   یاراد -- دمدم یویو   -- دمدم یرت   یرت -- گنرس گنرس دزی   دزی  : : کرام کرام یسیس   یسیس     2020 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3000  یمتونیمآ  بالق  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 4  دشابیم /  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000272 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یددع  ییاوقم 50  هبعج   18x150 mm زیاس یکشزپ  یبوچ  گنالسبآ  الاک :  مان 

هبعج 1000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

MEDGYN ELECTROSURGICAL یتراجت مان   ES-100 لدم  mm 1/5 زیاس نامیاز  نانز و  روتارنژ  لاکیجرسورتکلا  هاگتسد  زیت  درگ و  رس  اب  ملقرس  الاک :  مان 
تسردنت انرب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MEDGYN هدنزاس عجرم   ELECTRODES

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

یکشزپ یکشزپ یبوچ   یبوچ گنالسبآ   گنالسبآ ناونع : : ناونع 164164

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - دنشاب وخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع یس 30  - بویک سولسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب 

1101091684000814 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم   cc 5 لایو دک 29074   5x5x5 mm زیاس  Cancellous Cube یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 
شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم 

لایو 30 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک نیمات  طقغف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب   imed تیاس رد  تگرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بویک بویک سولسنک   سولسنک ناونع : : ناونع 165165

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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  تسا  یمازلا   irc دکو  imed زوجم ههام .   4 هیوست .یروتسیب  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا تساوخرد  دروم  ددع  دادعت 2000 
1101093727000320 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

واک روهام  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   SWANN MORTON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 11  یحارج  دربراک  لارنج  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

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

دوش یراذگ  تمیق  قیقد  افطل   :: 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

دهشم یباراف  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس 10800 تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000205 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 10800 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  اب  دات   - تسیمازلا هنومن  لاسرا  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد  دات  اپوس   - یناریا طقف  سنج   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 50 تسیمازلا  دنربو  روتکاف  شیپ  تسویپ   - تلاصا بسچرب   - دمیا -ARS دک - ناتسرامیب

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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

دروم دروم ددع   ددع   2 0002000 دادعت   دادعت تسیمازلا   تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ تسا   تسا یمازلا   یمازلا   ircirc دکو   دکو   imedimed  زوجم زوجم ههام .  .  ههام   44 هیوست هیوست .یروتسیب   .یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع
تسا تسا تساوخرد   تساوخرد

166166

1080010800 مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 167167
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دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجریغ  تولیاپ 50 ریاو  دیاگو  کرت  یس  نا  ینیم و  یرنورک  نولاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیافاهزیاس 

تلاصا بسچرب  یارادالاک 
یتساوخرددک ناریا  قباطماقیقد  هدش  یراذگ  تمیق  یالاک 

1101091839000100 زاین :  هرامش 
دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   NC Trek لدم یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

LL-1012271 دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یج  ریغ  تولیاپ 50 ریاو  دیاگو  کرت  یس  نا  ینیم و  یرنورک  نولاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  اه  زیاس 

تلاصا بسچرب  یاراد  الاک 
ههام تخادرپ 6 دشاب  یتساوخرد  دک  ناریا  قباطم  اقیقد  هدش  یراذگ  تمیق  یالاک 

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجریغ یجریغ 5050 تولیاپ   تولیاپ ریاو   ریاو دیاگو   دیاگو کرت   کرت یسیس   نانا   وو   ینیم   ینیم یرنورک   یرنورک نولاب   نولاب ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابجا روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  غارچ  / هتسد  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002084 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  ابص  افیا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  اتاباص  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   STSL لدم لمع  قاتا  غارچ  هتسد  شکور  الاک :  مان 

زیهجت ابص  افیا 
ددع 1500 دادعت : 

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

یرابجا روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  غارچ  / هتسد  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمع لمع قاتا   قاتا غارچ   غارچ هتسد   هتسد شکور   شکور غارچ -  -  غارچ هتسد   هتسد رواک   رواک ناونع : : ناونع 169169
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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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا - یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبطریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000462 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا - یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبطریاودیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 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

ریاو ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 170170
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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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبطریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000463 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبطریاودیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 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

ریاودیاگ ریاودیاگ ناونع : : ناونع 171171

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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگن لیتسا 304  داعبااب 80*50*95 هقبط  ود  وراد  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002373 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Tromax M لدم لیتسا  وراد  یلارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.ناتسرامیب برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل.دشابیم  تدم  دنلب  یرابتعا و  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزیاس  رد  تکویِژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000270 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک .ددرگ  همیمض  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  دراد و  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  دیق  روتکافشیپ  رد   IRC

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

ریگن ریگن لیتسا  304304   لیتسا 9595 ** 5050 ** 8080 داعبااب   داعبااب هقبط   هقبط ودود   وراد   وراد یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 172172

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   تکویِژنآ   تکویِژنآ ناونع : : ناونع 173173
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد زیاس 15  یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000328 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دهاش رجف  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  هجرد  زیاس 15  یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  ات  لاسرا  هنیزه  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

ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمئاق یزار  ناتسرامیب  تهج  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000120 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  60 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  اضماو و  رهم  ینف  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  -2- دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد هجرد   1515 زیاس   زیاس یمشچ   یمشچ یحارج   یحارج فرصم   فرصم رابکی   رابکی وقاچ   وقاچ ناونع : : ناونع 174174

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 175175
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامراب یت و  ما  یک  یاههدنرب   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یژولورا /   pncl ناش تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد یفیک  دیئات 

1101094897002088 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

انیس نبا  زیهجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   KMT یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  فافل   ATIS-CY04 لدم یپوکسوتسیس  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
تس 150 دادعت : 

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

دراد یفیک  دیئات  نامراب  یت و  ما  یک  یاههدنرب   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یژولورا /   pncl ناش تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامراب نامراب وو   یتیت   ماما   یکیک   یاههدنرب   یاههدنرب  / / هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم یژولورا /  /  یژولورا   pnclpncl ناش   ناش تستس   ناونع : : ناونع
دراد دراد یفیک   یفیک دیئات   دیئات

176176
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگنل راد و  طخ  هداس و  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000268 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ نامرد  دیما  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  اوادم  یتراجت  مان   kg 1 ییاوقم هبعج   Gp 820 لدم  10x10 cm نامسناپ هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/21 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

زاگنل زاگنل وو   راد   راد طخطخ   وو   هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 177177
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  لیرتسا  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  تفج  دادعت 8000 زیاس 7 ردوپ  نودب  لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا . هدش  هدافتسا 

1101091936000503 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

وکساه ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SENSIFLEX PLUS یتراجت مان  یتفج  یذغاک 1  هتسب  زیاس 7  ردوپ  نودب  لیرتسا  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 8000 دادعت : 

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

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

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

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

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفج تفج 80008000 دادعت   دادعت زیاس  77 زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد 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 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  0 .ددع هتفابرانک 8000 یلومعم  تناس  دناب 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000835 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هتفاب یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   5x200 cm زیاس هداس  لدم  نامسناپ  یلومعم  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 8000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح 2 هیوست  - تسا یمازلا  هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - یراکزور هنومن 5 لاسرا  تلهم   - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام

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 دکزا   دکزا 00 .ددع .ددع 80008000 هتفابرانک   هتفابرانک یلومعم   یلومعم تناس   تناس   55 دناب   دناب ناونع : : ناونع 179179
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازه دادعت 4  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه   / یرورض دم  یا  زوجم  یددع /  جنپ  یدنب  هتسب  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رازه  ربارب 20  هتسب 

1101094897002087 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 5  هتسب  هداس  لدم  نولب  تلم  هیال  کی  دناب و  ناپسا  هیال  ود  سنج  راد  شک  هیال  هس  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
ریوک سیدابآ  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  ریوک  سیدابآ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک 

هتسب 4000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رازه ربارب 20  هتسب  رازه  دادعت 4  هام /  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه   / یرورض دم  یا  زوجم  یددع /  جنپ  یدنب  هتسب  هیال  هس  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رازه   رازه   44 دادعت   دادعت هام /  /  هام   44 تخادرپ   تخادرپ  / / هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم یددع /  /  یددع جنپ   جنپ یدنب   یدنب هتسب   هتسب هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع
ددع ددع رازه   رازه   2 020 ربارب   ربارب

180180
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LوM زیاس سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000269 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک .ددرگ  همیمض  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  دراد و  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  دیق  روتکافشیپ  رد   IRC

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

LL وو MM  زیاس زیاس سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 181181
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  دیرخ  طیارشو  تساوخرد  قبط  اسرپو  ناشخرد  لضافدیلوت  دیروتنت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا یکشزپماد  زا  وراد  شخپ  یگدنیامن  زوجم  هدنشورف 

1101001609002806 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشخرد لضاف  ییایمیش  ییوراد  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیادیاف  یتراجت  مان  تپ  فرظ   cc 250 رویط یماد و  یوراد  دی  روتنت  الاک :  مان 
ددع 4820 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم هدنشورف  هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  دیرخ  طیارشو  تساوخرد  قبط  اسرپو  ناشخرد  لضافدیلوت  دیروتنت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدوع دات  مدع  ناتسا  یکشزپماد  زا  وراد  شخپ  یگدنیامن 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه یلام   یلام نیمات   نیمات زازا   سپسپ   هیوست   هیوست یتسویپ   یتسویپ دیرخ   دیرخ طیارشو   طیارشو تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط اسرپو   اسرپو ناشخرد   ناشخرد لضافدیلوت   لضافدیلوت دیروتنت   دیروتنت ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا یکشزپماد   یکشزپماد زازا   وراد   وراد شخپ   شخپ یگدنیامن   یگدنیامن زوجم   زوجم هدنشورف   هدنشورف

182182
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یرجرسودنا یپوکسودنآ و  یاهرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002005 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اراک رازبا  کشزپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم  رگنیسیب  یتراجت  مان  یتس  هتسب 1  دک 82699007  یپوکساراپال  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه  . دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح 

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  . . یرجرسودنا یرجرسودنا وو   یپوکسودنآ   یپوکسودنآ یاهرازبا   یاهرازبا ناونع : : ناونع 183183
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5912922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنراد یفیک  دیئات  طقف  نامرابو  یت ؛  ما  یک  یاه  هدنرب  یرورض / /  دم  یا  زوجم  یئاهتنا /  مادنا  پیه  طقف  یدپوترا  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنراد تکرش  قحو 

1101094897002086 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نامراب بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نامراب  بط  زیهجت  یتراجت  مان  یا  هتسب  نتراک 5   IR92135A لدم ناگ  اب  یدپوترا  کپ  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرابو یت ؛  ما  یک  یاه  هدنرب  هام /  تخادرپ 5  هدنشورف //  اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یئاهتنا /  مادنا  پیه  طقف  یدپوترا  گپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قحو  دنراد  یفیک  دیئات  طقف 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قحو قحو دنراد   دنراد یفیک   یفیک دیئات   دیئات طقف   طقف نامرابو   نامرابو یتیت ؛  ؛  ماما   یکیک   یاه   یاه هدنرب   هدنرب یرورض / /  / /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم یئاهتنا /  /  یئاهتنا مادنا   مادنا پیه   پیه طقف   طقف یدپوترا   یدپوترا گپگپ   ناونع : : ناونع
دنراد دنراد تکرش   تکرش
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.اپوس ددع  دادعت 4800  زبس  گنیدف  یجنا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.اپوس ددع  دادعت 2400  یبآ  گنیدف  یجنا  -2

.دنشاب  IRC دک یاراد  .اپوس.ددع  دادعت 2400  یسوط  گنیدف  یجنا  -3
1101030092000761 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 

ددع 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  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

دادعت دادعت یسوط   یسوط گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- .اپوس  33 .اپوس ددع   ددع   24002400 دادعت   دادعت یبآ   یبآ گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- 22 .اپوس   .اپوس ددع   ددع   48004800 دادعت   دادعت زبس   زبس گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- 11 ناونع : : ناونع
.دنشاب .دنشاب   IRCIRC دکدک یاراد   یاراد .اپوس.ددع   .اپوس.ددع   24002400
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  هتسب  دادعت 9000 هیال  ییولیک 8 مین  هداس 10*10  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا

1101091936000502 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نآ رهم  دوبهب  افص  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  راد  طخ  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  هیال  لیرتسا 8  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 9000 دادعت : 

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

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

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

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

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا هتسب   هتسب 90009000 دادعت   دادعت هیال   هیال 88 ییولیک   ییولیک مین   مین   1010 ** 1010 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
 . . تسا تسا
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یراس تمکح  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 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  لاسگرزب  یکیرتکلا  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000025 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کیدمراپ هدننک  هضرع  عجرم  کیدمراپ  هدنزاس  عجرم   HB60 لدم یقرب  یرتسب  تخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تدوع الاک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ  لاسرا   imed کرادم  ، ناتسرامیب رابنا  رد  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  ، دشابیم زور  یلا 45  تخادرپ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هداد 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: 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

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   لاسگرزب   لاسگرزب یکیرتکلا   یکیرتکلا تخت   تخت ناونع : : ناونع 187187
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یفارگیدراکورتکلا ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002003 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شرتسگ ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   ZOLL MEDICAL CORPORATION یتراجت مان  یباتک  هتسب  نتراک 10   80x90 mm زیاس یبلق  کوشورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

تراجت
نتراک 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یددع رادقم 100   TEC لدم  NIHON KOHDEN یتراجت مان   TIANJIN هدنزاس عجرم  اند  بلق  انرب  نتراک   50x100 cm کوشورتکلا ذغاک  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه   . دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 9  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب 

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

یفارگیدراکورتکلا یفارگیدراکورتکلا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 188188
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نافلد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شینراو ددع  دیرخ 10000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 
نایزبس 09165731883

1101091728000047 زاین :  هرامش 
نافلد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 200  هبعج  یکشزپنادند  دیارولف  میدس  شینراو  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

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

شینراو ددع  دیرخ 10000  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 
نایزبس 09165731883

6831743159 یتسپ :  دک  نافلد ،  تشادهب  هکبش  (- هر  ) ماما نابایخ  - نافلد ناتسرهش   - ناتسرل ناتسا  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32724487-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724487-066 :: 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

شینراو شینراو ددع   ددع 1000010000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * دشابیم هباشم  دکناریا.یتسویپ  تسیل  قبط  یلیم  یلیم و 40  دیامزوروف 20  لوپمآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

1101000217000217 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمات نیپساک  یزاسوراد  تکرش  زا   RESEMID یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   mg\4 ml 40 زد لوپمآ  دیامزوروف  الاک :  مان 
هبعج 3000 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نیمات نیپساک  یزاسوراد  تکرش  زا   RESEMID یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   mg/2 ml 20 زد لوپمآ  دیامزوروف  الاک :  مان 

هبعج 8000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251401-045  ، 33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیم یلیم   4040 وو   یلیم   یلیم   2 020 دیامزوروف   دیامزوروف لوپمآ   لوپمآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 190190
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5912969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  مشچ  هورگ  تهج  ولو  دمحا  تنش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000424 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   AHMED GLAUCOMA VALVE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   FP7 لدم یکشزپ   flexible plate یمشچ لخاد  تنش  الاک :  مان 

عماس ناهاپس 
ددع 10 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 6 تسا -  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ   flexible plateflexible plate یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد تنش   تنش ناونع : : ناونع 191191
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  لیرتسا  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  تفج  دادعت 8000 زیاس 7/5 ردوپ  نودب  لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا . هدش  هدافتسا 

1101091936000504 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   INTOUCH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 200  هبعج  زیاس 7/5  چاتنیا  ردوپ  نودب  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 8000 دادعت : 

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

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

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

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

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوپ ردوپ نودب   نودب لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 192192
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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 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

5912987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لس  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000637 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لس  یجرس  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسلس یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 193193

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یراس تمکح  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 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  حرش  هب  هنیاعم  تخت  تساوخرد  زا  روظنم  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000026 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

rp یتراجت مان  نارهت  زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   M90/1 لدم یکشزپ  هنیاعم  تخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

الاک دات  مدع  تروص  رد  ، ددرگ لاسرا   imed مرادم  ، ناتسرامیب رابنا  رد  لیوحت  دشابیم  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  دشابیم  زور  یلا 45   30 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09119241169 اب  زاین  تروص  رد  ، دوشیم هداد  تدوع 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/13تبون 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

5913010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  یشخبناوت  یپارتویزیف و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000052 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم یالاک  یراذگ  تمیق  زا  هدوب و  دات  دروم  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  الاک  اهنت  / دشابیم یمازلا  یتساوخرد  یاهزوجم  دانسا و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرادوخ 

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: 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

یکشزپ یکشزپ هنیاعم   هنیاعم تخت   تخت ناونع : : ناونع 194194

یشخبناوت یشخبناوت وو   یپارتویزیف   یپارتویزیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 195195

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090461000075 زاین :  هرامش 

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ومرد 1 یتراجت  مان   ml 200 یکیتسالپ یرطب  زاف  ود  هنیتارک  وم  کسام  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841877143 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یرادنامرف  نادیم  تشدهوک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2623072-0663  ، 32633072-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622800-066 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوهنیمآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدک ناریا 

1101091280000188 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناهیک اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KH-001 لدم یگنر  یزتناف  بالق  هروظنم  دنچ  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 3500 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( زاف زاف ودود   هنیتارک   هنیتارک وموم   کسام   کسام  ) ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 196196

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا کوهنیمآ   کوهنیمآ ناونع : : ناونع 197197

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 120-8 هرمن هارود  یلوف  دنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000861 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  راردا  هیلخت  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 12 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروصرد تروصرد تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد / / یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدوش   دکدوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع 120120 -- 88 هرمن هرمن هارود   هارود یلوف   یلوف دنس   دنس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یگدیسر  تهج.هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب  رگید  یناملآ  یاهدنرب  ای   riester دنرب پوکسوگنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب روتکافشیپ  ییاهن  غلبم  یمالعا  تمیق.دوشب  تسویپامتحروتکاف 

1101050136000082 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

زورما تراجت  رتسگ  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   WELCH ALLYN یتراجت مان  لدم 60813  پوکسگنرال  هاگتسد  دربراک  جیرتراک  پمال و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

تمیق.دوشب تسویپامتحروتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج.هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب  رگید  یناملآ  یاهدنرب  ای   riester دنرب پوکسوگنرال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکافشیپ  ییاهن  غلبم  یمالعا 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپامتحروتکاف تسویپامتحروتکاف شیپ   شیپ یگدیسر   یگدیسر تهج.هباشم   تهج.هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ حرش   حرش هبهب   رگید   رگید یناملآ   یناملآ یاهدنرب   یاهدنرب ایای     riesterriester دنرب دنرب پوکسوگنرال   پوکسوگنرال ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب روتکافشیپ   روتکافشیپ ییاهن   ییاهن غلبم   غلبم یمالعا   یمالعا تمیق.دوشب   تمیق.دوشب
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاضاقت  قباطم  یکشزپ  هیال  هس  کسام  ملق  دادعت 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000178 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  یددع  هتسب 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هتسب 800 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لبق .ددرگیم  تخادرپ  یضاقتم  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هجو  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهعرب  مشق  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدان 09300930672 / یثایغ دیرخ : سانشراک  .دیئامرف  یگنهامه  دیرخ  سانشراک  اب  الاک  لاسرا  زا 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: 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

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

acl لماک تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002465 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
acl لماک تس  - 

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

1401/08/24 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 یاضاقت   یاضاقت قباطم   قباطم یکشزپ   یکشزپ هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ملق   ملق   11 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 200200

aclac l لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 20120 1
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد دنب  راد و  ریش  تیفرظ 2000  یکشزپ  لیرتسا  راردا  هیلخت  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000093 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 250   cc 2000 تیفرظ یکشزپ  لیرتسا  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

نتراک 7000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب روکذم  تساوخرد  یارب  I.M.E.D تیاس رد  زاجم  یاهتکرش  وزج  یتسیابیم  تمیق  هدنهد  هیارا  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لطاب  یدادعت  تریاغم  تلعب  یلبق  مالعتسا 

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 84   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب ناپسا  مرگ  هنیتفاب 38 هالک  راولش و  ناگ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093616000155 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یباوختخت ) 84  ) ناتسرامیب هدننک :  رازگرب 
اکینرد هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  اکینرد  یتراجت  مان  یتس  ینوفلس 1  هتسب  لدم 1003  دناب  ناپسا  سنج  هالک  راولش و  ناگ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نایسراپ بط 
تس 5000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تس کی  هتسب  ره  تروص  یدنب ب  هتسب  - هدنشورف اب  راب  هنیزه  - ههام 6 تخادرپزاب - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7816817964 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ارسگنهرف , بنج  ترجه , راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41524407-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340300-034 :: 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

راد راد دنب   دنب وو   راد   راد ریش   ریش   2 0002000 تیفرظ   تیفرظ یکشزپ   یکشزپ لیرتسا   لیرتسا راردا   راردا هیلخت   هیلخت هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 202202

دناب دناب ناپسا   ناپسا مرگ   مرگ 3838 هنیتفاب   هنیتفاب هالک   هالک وو   راولش   راولش ناگ   ناگ تستس   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 228 ھحفص 169 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r89gdgsn2tbsc?user=73474&ntc=5913125
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913125?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fhn6aekpym3d3?user=73474&ntc=5913145
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913145?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ  کیتویب 40  یتنآ  یدپوترا  نامیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ما ب-

1201030577000257 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

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

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  شش  تخادرپ  دیریگب  سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما -- بب یمرگ   یمرگ   4040 کیتویب   کیتویب یتنآ   یتنآ یدپوترا   یدپوترا نامیس   نامیس ناونع : : ناونع 204204

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 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  یجنران 50  هدعم  دنوس  ددع و  دادعت 50  زبس  هدعم  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000334 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع یجنران 50  هدعم  دنوس  ددع و  دادعت 50  زبس  هدعم  دنوس  - 

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

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

یریگراب هیارک  تایلام  لیبق  زا  اه  هنیزه  هیلکدشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش  دشاب  یس  را  یا  دک  یاراد  دم و  یا  تیاس  تمیق  دیاب  تازیهجت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  وراد  اذغ و  تواعم  اب  اه  تخادرپ  هیلک  دسرب  ینف  لوئسم  دات  هب  دیاب  مالقا  دشاب  یم  هدنرب  هاگشورف  ای  تکرش  اب  هیلختو 

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

دشابیم دشابیم یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   5050 یجنران   یجنران هدعم   هدعم دنوس   دنوس وو   ددع   ددع   5050 دادعت   دادعت زبس   زبس هدعم   هدعم دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 205205

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

5913161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور تناس 2000 یخن 15 دناب  لور  تناس 3600 یخن 10 دناب  لور  تناس 1000 یخن 5 دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000207 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

5x270 cm زیاس دناب  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  باهش  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
هبعج 1000 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
10x270 cm زیاس دناب  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  باهش  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هبعج 3600 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

15x270 cm زیاس دناب  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  باهش  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
هبعج 2000 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسچرب -ARS دک - هزور 50 هیوست  - هدنشورفاب لمحهنیزه  - دوش تسویپ  دنربوروتکاف  شیپ  - تسا دیات  دذوم  bpl ملاس --  - دناب باهش  یاهدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب سانشراک  اب  دات  - دشاب هتشاد  دمیا  - الاک تلاص 

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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

لور لور 20002000 تناس   تناس 1515 یخن   یخن دناب   دناب لور   لور 36003600 تناس   تناس 1010 یخن   یخن دناب   دناب لور   لور 10001000 تناس   تناس 55 یخن   یخن دناب   دناب ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام طقف 4  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یلاخ /  یبرس  هشیش  ایو  یفارگوژنادلیش  طقف  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002091 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
بط سیدار  هدننک  هضرع  عجرم  بط  سیدار  یتراجت  مان  یذغاک  هتسب   RTC-22010 لدم یفارگویژنآ  یحارج  کپ  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامراب دنرب  طقفب   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 4  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یلاخ /  یبرس  هشیش  ایو  یفارگوژنادلیش  طقف  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قحو  دنراد  یفیک  دیئات  یت  ما  یکو 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویژنآ یفارگویژنآ یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 207207

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرابجا /  ورادو  اذغو  دم  یا  زوجم   / یمشچ کبس  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002089 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  هدنزاس  عجرم   ml 2 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 2 لژ  لکش  یمشچ  زلولس  لیتم  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرابجا /  ورادو  اذغو  دم  یا  زوجم   / یمشچ کبس  لژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتشلا هر )  ) 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09167069403 ههام هس  تخادرپ  رتشلا  هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج   irc دک یاراد  یپوکساراپال  نیبرود  رواک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093606000113 زاین :  هرامش 

رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  تکاپ 1   17x250 cm زیاس یپوکساراپال  نیبرود  فرصمرابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 

حارج یماوق 
ددع 300 دادعت : 

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

09167069403 ههام هس  تخادرپ  رتشلا  هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج   irc دک یاراد  یپوکساراپال  نیبرود  رواک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32530411-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: 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

یمشچ یمشچ کبس   کبس لژلژ   ناونع : : ناونع 208208

یپوکساراپال یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 209209

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پچ ین  لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002463 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پچ ین  لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/08/24 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

پچپچ ینین   لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 2 102 10

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیه لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002464 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیه لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/08/24 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

پیه پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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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 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

5913305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

90*60 زادناریز )  تیشورد ( تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000639 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
90*60 زادناریز )  تیشورد ( - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5,000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

9090 ** 6060 زادناریز )  )  زادناریز تیشورد ( ( تیشورد ناونع : : ناونع 2 122 12
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یتناس  رتم 40  یلیم  نیلسرم 5  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002459 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرتم یتناس  رتم 40  یلیم  نیلسرم 5  خن  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  72 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

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

یرتم یرتم یتناس   یتناس   4040 رتم   رتم یلیم   یلیم   55 نیلسرم   نیلسرم خنخن   ناونع : : ناونع 2 132 13

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یتناس  رتم 40  یلیم  نیلسرم 5  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002458 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرتم یتناس  رتم 40  یلیم  نیلسرم 5  خن  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  72 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

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

یرتم یرتم یتناس   یتناس   4040 رتم   رتم یلیم   یلیم   55 نیلسرم   نیلسرم خنخن   ناونع : : ناونع 2 142 14

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفنب جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002462 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
شفنب جیرتراک  - 

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

1401/08/24 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

شفنب شفنب جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 2 152 15
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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 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

5913316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   .) ددع تناس 2000 ددع و15  تناس 600 یشک 5  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000836 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
زبس زاگ  دناب و  هدنزاس  عجرم  زبس  هنیداپ  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

لامش زبس  زاگ  دناب و  هدننک  هضرع  عجرم  لامش 
لور 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یددع  یلور 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   ultra grip tape لدم  cmx2 m 5 زیاس  atex ultra grip tape gold عون یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

بط نکس  هدننک  هضرع  عجرم   atex
ددع 600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح 2 هیوست.تسا  یمازلا  هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  یراکزور - هنومن 5 لاسرا  تلهم  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام

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

ددع ددع 600600 تناس   تناس   55 یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 2 162 16
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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 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

5913318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب -  ناریا  تخاس   - نیلپ خن  کیمورک -  خن  لیرکیو -  خن  کلیس -  خن   - یا هتشر  کلیس  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000604 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  کیمورک  لدم   Cat Gut هیخب خن  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  نیلپ  لدم   Cat Gut هیخب خن  الاک :  مان 
ددع 72 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  کلیس  لدم  یعیبط  بذج  لباق  ریغ  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 696 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب   P.G.A لدم یعونصم  بذج  لباق  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هار نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 24  یدنب  هتسب  عون   silk لدم نزوس  نودب  یا  هتشر  شش  یکشزپ  هیخب  خن  الاک :  مان 

تمالس
هبعج 48 دادعت : 

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

لیرکیو - ددع تاک 312  کی  کلیس   - ددع دنار 72  رفص  کلیس  - ددع تاک 240   2/0 کلیس - ددع  72 دنار  3/0 کلیس - ددع یا 48 هتشر  کلیس 2/0   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن تقد  تسویپ  هب.ددع  دنار 72  نیلپ 4/0  خن  ددع -  120 دنار کیمورک 2/0 - ددع  72 دنار رفص  لیرکیو  - ددع دنار 48   4/0

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیمورک کیمورک خنخن   لیرکیو -  -  لیرکیو خنخن   کلیس -  -  کلیس خنخن    - - یایا هتشر   هتشر کلیس   کلیس خنخن   ناونع : : ناونع 2 172 17
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دزی بارحم  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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 36  ای 300  تساوخرد 10800  دادعت  هنیلزاو ) زاگ   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب ربارب  روتکاف  لک  تمیق  اب  هناماس  ییاهن  تمیق 

1101030696000034 زاین :  هرامش 
دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هواک  g 180 یددع یطوق 36   10x10 cm داعبا یگتخوس  هنیلزاو  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
یطوق 300 دادعت : 

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

یم هدنشورف  اب  راب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  لاسرا  نودب  .دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ  دوش .  هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یلخاد 280  نفلت 03535250093  هرامش  اب  .دشاب  یم  یدقن  ریغ  تخادرپ  دشاب 

8917615469 یتسپ :  دک  دزی ،  بارحم  یادهش  ناتسرامیب  یدبا -  دیهش  نابایخ  ملعم -  نادیم  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3520093-035  ، 35250093-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256555-035 :: 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

.دشاب .دشاب ربارب   ربارب روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق اباب   هناماس   هناماس ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق یددع   یددع   3636 هتسب   هتسب   300300 ایای     1080010800 تساوخرد   تساوخرد دادعت   دادعت هنیلزاو ) ) هنیلزاو زاگ   زاگ )) ناونع : : ناونع 2 182 18
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ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا هدش - هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  نارب  یب  طقف  دنرب  عون  ندش  صخشم  اب  صخشمدادعتو  اهزیاس  رد  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم 

1101092789000204 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 18 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هظحالم  یتسویپ  کرادم  تسیمازلا -  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  ابراب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکناریا دکناریا هدش - - هدش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم یطیط   هکهک   نارب   نارب یبیب   طقف   طقف دنرب   دنرب عون   عون ندش   ندش صخشم   صخشم اباب   صخشمدادعتو   صخشمدادعتو اهزیاس   اهزیاس ردرد   تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم

2 192 19
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نگل رالوپ  یاب  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002470 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نگل رالوپ  یاب  لماک  تس  - 

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

1401/08/24 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

نگل نگل رالوپ   رالوپ یاب   یاب لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 220220

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسا هدنشورف  اب  لاسراو  یربراب  هنیزه  - تسا هباشم  دک  ناریا   - دشاب ناریا  تخاس   - یا هناورپ  تکویژنآ  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000608 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  رگنامرد  یتراجت  مان  یددع  هتسب 100   6x8 cm زیاس یکشزپ  یا  هناورپ  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 12000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   لاسراو   لاسراو یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس  - - یایا هناورپ   هناورپ تکویژنآ   تکویژنآ بسچ   بسچ 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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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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . ددع 4000 رتم ) یتناس  فابشک 5   ) رادشک چم  ژامرگ 37  فرصم  رابکی  نیتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000838 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هسراپ هنوخ  هب  هنوخ  نانیرفآراک  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یراجت  مان  دقاف  زیاس  یرف  دناب  ناپسا  فرصم  رابکی  یکشزپ  نیتسآ  ظفاحم  الاک :  مان 

تفج 4000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام ود  باسح  هیوست.یراک  زور  هنومن 5  لاسرا  تلهم.هدنشورف  هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.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

فرصم فرصم رابکی   رابکی یکشزپ   یکشزپ نیتسآ   نیتسآ ظفاحم   ظفاحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 222222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف 2000 دادعت  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس 2/8 / طقف  یمشچ  یوقاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کت 

1101094897002096 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   ATP KNIFE لدم یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 
هبعج 2000 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع کت  طقف 2000  دادعت  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس 2/8 / طقف  یمشچ  یوقاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

20002000 طقف   طقف دادعت   دادعت هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم / / 2 /82/8 زیاس   زیاس طقف   طقف یمشچ   یمشچ یوقاچ   یوقاچ ناونع : : ناونع
ددع ددع کتکت  

223223

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 20*10 لس  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000607 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  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 20 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیه لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002469 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیه لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/08/24 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

1010 ** 2020 زیاس   زیاس لسلس   یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 224224

پیه پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 225225
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تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  کوش  یس  ید  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090461000076 زاین :  هرامش 

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  اسرپ  یتراجت  مان   KP-15L لدم یکشزپ  نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  کوش  یس  ید  یرطاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841877143 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یرادنامرف  نادیم  تشدهوک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2623072-0663  ، 32633072-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622800-066 :: 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

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

acl لماک تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002468 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
acl لماک تس  - 

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

1401/08/24 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

یکشزپ یکشزپ نژیسکا   نژیسکا رتمونام   رتمونام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 226226

aclac l لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 227227
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دهشم یباراف  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 20-15-10 درای  یشک 3 دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000208 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 10 ضرع یا  هوهق  گنر  طسوتم  راشف  اب  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 
لور 2000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 15 ضرع یا  هوهق  گنر  طسوتم  راشف  اب  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

لور 2400 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 20 ضرع یا  هوهق  گنر  طسوتم  راشف  اب  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 
لور 600 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هواک دنرب  - دشاب تلاصا  بسچرب  - دمیا ,ARS دک - تسیملزلا هنومن  ندروا  تروص  نیا  ریغرد  تسا  دات  دروم  شورسو  -BPIملاس و دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  - ددرگ یم  فذح  تروص  نیا  ریغ  رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  - هزور 50 هیوست  - تسیندات

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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

2020 -- 1515 -- 1010 زیاس   زیاس درای   درای یشک  33 یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 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 228 ھحفص 191 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tfr8xy4jdu3g3?user=73474&ntc=5913394
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913394?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب 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

5913402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمیآ کرادم  / هدش مالعا  زیاس  قباطم  درادناتسا  یناریا   / نوکیلیس دبس و  هارمه  هب  رادرتلیف  یموینیمولآ  رنیتناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههامود تخادرپ  / یمازلا

1101050270000070 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سا یتراجت  مان  گرزب  درادناتسا  لدم   580x280 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یکشزپ  راد  رتلیف  برد  تنوفع  لرتنک  رنیتناک  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 
بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس .

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

سا یتراجت  مان  طسوتم  درادناتسا  لدم   460x280 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یکشزپ  راد  رتلیف  برد  تنوفع  لرتنک  رنیتناک  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 
بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس .

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمیآ دمیآ کرادم   کرادم // هدش هدش مالعا   مالعا زیاس   زیاس قباطم   قباطم درادناتسا   درادناتسا یناریا   یناریا  / / نوکیلیس نوکیلیس وو   دبس   دبس هارمه   هارمه هبهب   رادرتلیف   رادرتلیف یموینیمولآ   یموینیمولآ رنیتناک   رنیتناک ناونع : : ناونع
// هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههامود ههامود تخادرپ   تخادرپ // یمازلا یمازلا

229229
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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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  لیرتسا  ریغ  یس  یس  گب 2000  نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000605 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

ددع 4000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

acl لماک تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002466 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
acl لماک تس  - 

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

1401/08/24 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

ناریا ناریا تخاس   تخاس لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ یسیس   یسیس     20002000 گبگب   نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 230230

aclac l لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 231231

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یدپوترا یکشزپ  مزاول   ) یبذج چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093726000059 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ARTHREX یتراجت مان  یددع  نتراک 1   10x28 mm زیاس  PCL/ACL یحارج دربراک  بذج  لباق  سنارفرتنیا  چیپ  الاک :  مان 

بط رمز 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ARTHREX یتراجت مان  یددع  نتراک 1   9x28 mm زیاس  PCL/ACL یحارج دربراک  بذج  لباق  سنارفرتنیا  چیپ  الاک :  مان 

بط رمز 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ARTHREX یتراجت مان  یددع  نتراک 1   11x28 mm زیاس  PCL/ACL یحارج دربراک  بذج  لباق  سنارفرتنیا  چیپ  الاک :  مان 

بط رمز 
ددع 10 دادعت : 

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

دیریگب سامت  ییازریم 09133429715  سدنهم  اب  لاوس  تروصرد  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  یبذج  چیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618751151 یتسپ :  دک  نامرک ،  افش  ناتسرامیب  رثوک  نادیم  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115780-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32115803-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یدپوترا یدپوترا یکشزپ   یکشزپ مزاول   مزاول  ) ) یبذج یبذج چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 232232
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

acl لماک تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002467 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
acl لماک تس  - 

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

1401/08/24 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

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماف ایمیک  یرتیل  کی  نیماتیو  یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000321 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماف ایمیک  تکرش  زا  سا  یتلوم  ایمیک  یتراجت  مان   ml 1000 ینلیتا یلپ  فرظ  یکاروخ  لولحم  یماد  نیماتیو  یتلوم  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

aclacl لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 233233

یرتیل یرتیل کیکی   نیماتیو   نیماتیو یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 234234
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سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند نیبروت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000010 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نادند ارآ  هم  نیبروت  شخر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیبروت  شخر  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   625c لدم یکشزپنادند  نیبروت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لحم  ات  لاسرا  هیارک  الاک  لیوحت  زا  دعب  دقن  تخادرپ  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرد تیریدم  هعبات  زکارم   ( زکرم رد 20 قاتا  29  ) یرادرب ریوصت  زکارم   ( یبای تشن   ) سکیا هعشا  قاتا  یرتمیزود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000084 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  تسویپ  طیارش   . نامرد تیریدم  هعبات  زکارم  زکرم ) رد 20 قاتا  29  ) یرادرب ریوصت  زکارم   ( یبای تشن   ) سکیا هعشا  قاتا  یرتمیزود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروصنم سدنهم  مناخ   09334310264

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند نیبروت   نیبروت ناونع : : ناونع 235235

نامرد نامرد تیریدم   تیریدم هعبات   هعبات زکارم   زکارم  ( ( زکرم زکرم 2020 ردرد   قاتا   قاتا 2929  ) ) یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت زکارم   زکارم  ( ( یبای یبای تشن   تشن  ) ) سکیا سکیا هعشا   هعشا قاتا   قاتا یرتمیزود   یرتمیزود ناونع : : ناونع 236236
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دزی بارحم  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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپ 10*10 خن 20 5  هیال  نامسناپ 16  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ربارب  روتکاف  لک  تمیق  اب  هناماس  ییاهن  تمیق  .دیئامرف  هجوت  شرامش  دحاو  هب  یراذگ  تمیق  نامز  رد  افطل 

1101030696000035 زاین :  هرامش 
دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یددع رادقم 5   SBP یتراجت مان  کنیرش  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  لیرتسا  هیال  لیفوردیه 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 1400 دادعت : 

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

یم هدنشورف  اب  راب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  لاسرا  نودب  .دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ  دوش .  هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یلخاد 280  نفلت 03535250093  هرامش  اب  .دشاب  یم  یدقن  ریغ  تخادرپ  دشاب 

8917615469 یتسپ :  دک  دزی ،  بارحم  یادهش  ناتسرامیب  یدبا -  دیهش  نابایخ  ملعم -  نادیم  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3520093-035  ، 35250093-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256555-035 :: 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

اباب هناماس   هناماس ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق .دیئامرف   .دیئامرف هجوت   هجوت شرامش   شرامش دحاو   دحاو هبهب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق نامز   نامز ردرد   افطل   افطل   1010 ** 1010 یدپ   یدپ   55   2020 خنخن   هیال   هیال   1616 نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب ربارب   ربارب روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دنرب  طقف  تسین ) هبعج  ای  هتسب   ) دوش تقد  دادعت  هب  افطل  ددع -  دادعت 3000  یا  یپ  تیساسح  دض  فافش  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم لوبق  دروم 

1101091800000610 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  SAYNA MED یتراجت مان  یا  هقلح  رادقم 12  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   2/5x914 cm زیاس یکشزپ  فافش  یا  یپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
انیاس یفرصم  یکشزپ  یالاک  نیمات  هدننک  هضرع 

هبعج 3000 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا دنرب   دنرب طقف   طقف تسین ) ) تسین هبعج   هبعج ایای   هتسب   هتسب  ) ) دوش دوش تقد   تقد دادعت   دادعت هبهب   افطل   افطل ددع -  -  ددع   30003000 دادعت   دادعت یایا   یپیپ   تیساسح   تیساسح دضدض   فافش   فافش بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم لوبق   لوبق دروم   دروم
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یراس تمکح  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 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عافترا میظنت  تیلباق  اب  یفقس  مرس  هیاپ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000027 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نازاس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم   AC20 لدم لیتسا  یفقس  مرس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

رد ، دش دهاوخ  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت  دشابیم  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  ئشابیم  زور  یلا 45  تخادرپ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا   imed کرادم دیریگب  سامت  هرامش 09119241169  اب  زاین  تروص 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: 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

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 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

5913451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هچراپ  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000642 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یا هچراپ  هفحلم  - 

مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عافترا عافترا میظنت   میظنت تیلباق   تیلباق اباب   یفقس   یفقس مرس   مرس هیاپ   هیاپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 239239

یایا هچراپ   هچراپ هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 240240
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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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تروصب 4  تخادرپ  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  یناتسرامیب  دیارلک 10 )% وپیه  ) چیلب لولحم  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتیل نلاگ 20 تسیمازلا 100 مزال  یاه  زوجم  دوب  دهاوخ 

1101093727000321 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارلک ییایمیش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نارلک  ییایمیش  یدیلوت  یتراجت  مان  یمرگولیک  هکشب  دصرد  لقادح 65 چیلب  هدننک  ینوفع  دض  ردوپ  الاک :  مان 
مرگولیک 100 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   :: 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

دهاوخ دهاوخ ههام   ههام   44 تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ دشاب   دشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم یناتسرامیب   یناتسرامیب %( %( 1010 دیارلک   دیارلک وپیه   وپیه )) چیلب چیلب لولحم   لولحم تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یرتیل یرتیل 2020 نلاگ   نلاگ 100100 تسیمازلا   تسیمازلا مزال   مزال یاه   یاه زوجم   زوجم دوب   دوب
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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 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

5913461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد مرآ  دیفس  یا  هفحلم  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000643 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راد مرآ  دیفس  یا  هفحلم  هچراپ  - 

مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 
رتم  2,000 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد مرآ   مرآ دیفس   دیفس یایا   هفحلم   هفحلم هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 242242

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

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

زا 228 ھحفص 201 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/74kcqxyacx5js?user=73474&ntc=5913461
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913461?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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفه رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002471 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تفه رادفاک  هشارت  هلول  - 

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

1401/08/24 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

تفه تفه رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 243243
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PILOT 150 لدم یتسالپویژنآ 0/014 ریاو  دیاگ  (- ددع BMW UNIVERSAL II (40 لدم 0/014 یتسالپویژنآ ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع (40

1101094953000837 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 150 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

BMW UNIVERSAL I IBMW UNIVERSAL I I لدم   لدم 0/0 140/0 14 یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 244244
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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 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

5913471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد 
1101050259000864 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  دک 1170  یکشزپ  یپوکسوراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

ددع 2600 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد /  /  یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت یپوکساراپال   یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروص   تروص ردرد   .دشاب   .دشاب

245245
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  32 زیاس پویت  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000609 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  پویت  تسچ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش هعجارم  تسویپ  هب 

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا تخاس   تخاس 3232 زیاس زیاس پویت   پویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 246246

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

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

زا 228 ھحفص 205 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/58956v87scpts?user=73474&ntc=5913477
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5913477?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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادفاک 8 هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002472 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رادفاک 8 هشارت  هلول  - 

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

1401/08/24 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

88 رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 247247
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتم هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000111 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح نافاب  خن  هدننک  هضرع  عجرم   m 50 هقاط  cm 150 ضرع هبنپ  دصرد  ینفک 100  سنج  یناتسرامیب  هچراپ  الاک :  مان 
هقاط 20 دادعت : 

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

ههام هیوست 4  .تکرش  هدهع  هب  لمح  .دوش  تسویپ  روتکاف  شبپ  دوش - هدروا  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاقتم لاقتم هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 248248
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5913496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   / هام هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یددع /  هتسب 6  کی  مادک  ره  زا  یمشچ  یاهوقاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002098 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   AQUAJECT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   OMNILENS لدم یمشچ  یحارج  دربراک  فرصم  رابکی  روتکجنیا  الاک :  مان 

ایوپ بط  رازبا  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 5  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یکشزپ   Stab knife 15D وقاچ الاک :  مان 

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

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 5  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یکشزپ   Crescent وقاچ الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   / هام هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یددع /  هتسب 6  کی  مادک  ره  زا  یمشچ  یاهوقاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یوقاچ   یوقاچ فرصم -  -  فرصم رابکی   رابکی روتکجنیا   روتکجنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 249249
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا تسویپ  تاصخشم  ربارب  لماک  تازیهجت  اب  یسفنت  لوسپک  هاگتسد  دیرخ 10 هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یناشن  شتآ  نامزاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

1101030148000106 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  روشک   DRAEGER هدنزاس عجرم  سرگاز  روانف  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   DRAEGER یتراجت مان   AL01260 لدم دادما  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  ربارب  لماک  تازیهجت  اب  یسفنت  لوسپک  هاگتسد  دیرخ 10 هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یناشن  شتآ  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس کال  رس  ود  بویت  نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000606 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسفنت یسفنت لوسپک   لوسپک هاگتسد   هاگتسد 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 250250

یکشزپ یکشزپ یلومعم   یلومعم فرصمرابکی   فرصمرابکی نشنتسکا   نشنتسکا هلول   هلول ناونع : : ناونع 251251
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب 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

5913569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ههام ود  تخادرپ  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه   / هاگتسد دازون 2  هاگتسد و  لاسگرزب 3  یناریا  لاتیجید  نزو  دق و  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  یمازلا /  دمیآ  کرادم 
1101050270000071 زاین :  هرامش 

نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   c011000 لدم  kg 150 تیفرظ نزو  دق و  وزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   C012000 لدم  kg 16 تیفرظ لافطا  نیزوت  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   22 دازون   دازون وو   هاگتسد   هاگتسد لاسگرزب  33   لاسگرزب یناریا   یناریا لاتیجید   لاتیجید نزو   نزو وو   دقدق   یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 252252
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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 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

5913571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 3900  = ژاواگ یس  یس  گنرس 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000862 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 50 مجح هیذغت  دربراک  ژاواگ  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 3900 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژاواگ ژاواگ یسیس   یسیس     5050 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 253253

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیوراد ایاپ  - نوسدب  ) ییولیک کی  کابزوف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000081 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

مرگولیک  60 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک ییولیک کیکی   کابزوف   کابزوف ناونع : : ناونع 254254

زاگ زاگ گنلو   گنلو راد   راد طخطخ    - - هداس هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 255255
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زاگ گنلو  راد  طخ   - هداس زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000094 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ  دناب و  هرامش 233  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   g 500 ینولیان هتسب   7/5x7/5 cm هیال لیرتسا 16  ریغ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دناب و هرامش 233  ینواعت  هدنزاس  عجرم   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm داعبا یحارج  دربراک  خن 30  هرمن  اب  راد  میراب  هیال  لیرتساریغ 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ناجیابرذآ تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ  دناب و  هرامش 233  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناجیابرذآ  تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ 

هتسب 400 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یددع ینولیان 40  هتسب  یدنب  هتسب  عون   30x40 cm داعبا یحارج  دربراک  هبنپ  دصرد  سنج 100  هرمن 30  خن  اب  هیال  لیرتساریغ 3  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
تفاب دیپس  یکشزپ  زاگ  دناب و  هرامش 233  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناجیابرذآ  تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ  دناب و  هرامش 233  ینواعت  هدنزاس  عجرم 

هتسب 1600 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دناب و هرامش 233  ینواعت  هدنزاس  عجرم   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm داعبا یحارج  دربراک  خن 20  هرمن  اب  راد  میراب  هیال  لیرتسا 8  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ناجیابرذآ تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ  دناب و  هرامش 233  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناجیابرذآ  تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قبط  تادنتسم  دشاب و  روکذم  تساوخردیارب  تیاس  رد  زاجم  یاهتکرش  وزج  تمیق  هدنهد  هیارا  تسا  هدش  هدتفتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یتسویپ  یاه 

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

5913577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم وریپسا  یناهد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000865 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک ریوصت  بط  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   LEMON MEDICAL یتراجت مان   Safety Pack لدم 2 - هیر  تست  یرتموریپسا  یکشزپ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

ریوصت بط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
ددع 800 دادعت : 

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

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5913578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یرتم وریپسا   وریپسا یناهد   یناهد ناونع : : ناونع 256256

یکشزپنادند یکشزپنادند یریگمرج   یریگمرج ژاسرب   ژاسرب سرب   سرب یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند ناونع : : ناونع 257257

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  : هجوت لباق  / یکشزپنادند تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000022 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   VERICOM یتراجت مان  یددع  یسکلف 72  هتسب  رپوت  لدم  یکشزپنادند  یریگمرج  ژاسرب  سرب  الاک :  مان 

هتسب 1200 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAIYIN MEDICAL هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یمرگولیک  نتراک   silk لدم بذج  لباق  ریغ  هیخب  خن  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس 

مرگولیک 216 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PREMIER یتراجت مان   big easy لدم یکشزپنادند  یریگ  مرج  ملق  رس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یعاجش نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   Lubrifluid یتراجت مان   ml 500 یزلف یطوق  لدم 006-1600064  یکشزپنادند  یراکنغور  یرپسا  الاک :  مان 

یطوق 12 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادند ارآ  هم  نیبروت  شخر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیبروت  شخر  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   625c لدم یکشزپنادند  نیبروت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  هیسور  هدنزاس  روشک   TOR VM هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 200  هبعج  لدم 1/083  یبوچ  سنج  یکشزپنادند  جو  الاک :  مان 

نباورم یدیلوت 
هتسب 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
شیک هعسوت  ایوپ  اند  هدننک  هضرع  عجرم   D AND P یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 1333  یکشزپنادند  هرامش 4  ینیب  هرذ  هنآ  رس  تس  الاک :  مان 

هبعج 180 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ریسکا  تمالس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   g 11+13 ییاوقم هبعج  لدم 16182  ینادند  لاکیاد  رنیال  الاک :  مان 
ریسکا تمالس 

هبعج 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیزع هدننک  نیمات  هنافساتم  هدش  نعت  یاه  متیآ  اب  تریاغم  نتشاد  تروص  رد  دیئامرف  هجوت  هدش  تسویپ  تسیل  یاه  متیآ  هب  افطل  / مالس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشت اب  / دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  : هجوت لباق  دش / دهاوخ  لاطبا 

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

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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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 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

5913579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاتسورپ کیتاموتا 18=20  مامت  یسبویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  / دوش هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000863 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قفا هدننک  هضرع  عجرم   TSK LABORATORY JAPAN هدنزاس عجرم   g 18 رطق  mm 200 لوط  CHIBA لدم یکشزپ  فرصمرابکی  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

بط
ددع 200 دادعت : 

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

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت یسبویب   یسبویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 258258

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لواژ با  دض  یناتسرامیب  ناش  تهج  یبا  هچزاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000110 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح نافاب  خن  هدننک  هضرع  عجرم   m 40 هقاط  cm 150 ضرع زوکسیو  رتسا  یلپ  سنج  یناتسرامیب  هارجک  هچراپ  الاک :  مان 
هقاط 25 دادعت : 

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

ههام  4 هیوست .تکرش  هدهع  هب  لمح  .دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  .دوش  هدروا  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوکسیو زوکسیو رتسا   رتسا یلپ   یلپ سنج   سنج یناتسرامیب   یناتسرامیب هارجک   هارجک هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 259259

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام / تخادرپ 3 هدش / تسویپ  هنومن  قباطم  ددع  دادعت 50  هب  یژولویدار  تهج  روتکزنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف رد   irc دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / 

1101000257002520 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یئارجا دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRON یتراجت مان  یددع  نتراک 50   ml 200 تیفرظ نکسا  یت  یس  روتکژنا  هاگتسد  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 
هاقناخ

نتراک 50 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرادا تاعاس  رد  طقف  سامت  یمیهاربا (  یاقآ  :: 05831525027 و 09376835333  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویدار یژولویدار تهج   تهج روتکزنا   روتکزنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 260260

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا تخادرپ  دادرارق  قبط  ودشابیم  نیبام  یف  داد  رارق  قباطم  یراکمه  طرش  / هناماسرد هدش  تسویپ  تاقلعتم  اب  تنلپمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دوشیم

1101009001000031 زاین :  هرامش 
نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

3/7x14 mm زیاس ماکتسود  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DSFM3714 لدم رچسکیف  تنمتابا  الاک :  مان 
ددع 720 دادعت : 

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

نیارد ینالوط  هقباس  یاراد  هدننک  نیمات  تکرش  / دشاب دمیآ  رد  تبث  / دشاب هتشاد  یللمللا  نیب  هیدات  / تسیمازلا هدنشورف  اب  لیوحتو  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یضرف  الاک  دک  / .دشاب هتشاد  ارزکارم  ریاس  هیدات  تکرش  / دشاب هتشاد  هنیمز 

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: 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

رچسکیف رچسکیف تنمتابا   تنمتابا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 261261

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب - تسا هدنشورف  اب  یربرابو  لاسرا  هنیزه  - دشابیم عنامالب  یناریا  دنرب  هنوگره  هئارا  ناریا - تخاس  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تقد  تسویپ 

1101091800000615 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  لاسگرزب  زیاس  دک 12448  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک 

ددع 4000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبهب -- تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   یربرابو   یربرابو لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه -- دشابیم دشابیم عنامالب   عنامالب یناریا   یناریا دنرب   دنرب هنوگره   هنوگره هئارا   هئارا ناریا - - ناریا تخاس   تخاس لاسگرزب   لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع
دوش دوش تقد   تقد تسویپ   تسویپ

262262

دادعت دادعت 8/58/5 وو تفج   تفج 70007000 دادعت   دادعت 88 -- تفج تفج 70007000 دادعت   دادعت 7/57/5 -- تفج تفج 20002000 دادعت   دادعت 77-- تفج تفج 70007000 دادعت   دادعت 6/56/5 زیاس   زیاس یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
(( .تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکزا   دکزا .تفج ( ( .تفج 10001000

263263

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دادعت تفج و8/5 دادعت 7000 8- تفج دادعت 7000 7/5- تفج دادعت 2000 7- تفج دادعت 7000 زیاس 6/5 یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  .تفج ( 1000

1101094953000839 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 7000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 2000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 7000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 7000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 8/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هدنشورف  نفلت  هرامش  رکذ  - ههام یاسح 2  هیوست  یراکزور -  5 نومن لاسرا  تلهم  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5913644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپنادند  یفرصم  یالاک  ملق  دیررخ 38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093592000013 زاین :  هرامش 

همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BISCO یتراجت مان   g 5 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  یکشزپنادند   Aelite flo A2 تیزوپماک الاک :  مان 

ددع 38 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تیفیک  لوا  هلحرم  رد  هدنرب  باختنا  کالم.دشاب  لاس  لقادح 2 اضقنا  خیرات  دنشاب و  تلاصا  دک  یاراد  اهالاک  یمامت  احیجرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشت اب.دشابیم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  هزور و  تیاهن 30  تخادرپ.دشابیم 

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

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساملس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یتسویپ  کرادم  همیمض  هک  تاصخشم  قبط  بور  لحاس  هاگتسد  کی  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  رهشناملس  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  زاجم  ناگدنشورف  زا  دشاب 

1101050313000034 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رهش  ناملس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دابآ سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکناب شیف  ای  ههام  رابتعا 3  یاراد  یکناب  همان  تنامض  ( لایر  300,000,000  ) دروارب غلبم  دصرد  لداعم 5  دیاب  ءاهب  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن هئارا  یرادرهش  باسحب 01056502580063 

4671735646 یتسپ :  دک  رهش ،  ناملس  ناردنزام -   دابآ ،  سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54612001-011  ، 54615008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54619889-011 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپنادند   یکشزپنادند یفرصم   یفرصم یالاک   یالاک ملق   ملق 3838 دیررخ   دیررخ ناونع : : ناونع 264264

بور بور لحاس   لحاس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 265265

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 84   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093616000156 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یباوختخت ) 84  ) ناتسرامیب هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   5x500 cm داعبا دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا IRC دک تلاصا و  بسچرب  - ههام 4 تخادرپزاب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7816817964 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ارسگنهرف , بنج  ترجه , راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41524407-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340300-034 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5912169CBC شیامزآ هلول  - یهاگشیامزآ درز  رلپمس  رس  - فرصم رابکی  ناویل  مرس - لرتنک  هحفص 3)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.دشاب5912190 یگدنیامن  یاراد  تکرش  یددع  هتسب 50 600 ( 01  ) یرکرآ ای  الاگ  رتموکولگ  هحفص 3)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تاصخشم5912206 یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یناریا  کی  هجرد  یرتیل  هلابز 1000 والکوتا  هاگتسد 
ددرگ هناماس  تسویپو  لیمکت  هدننک  تکرش  فرط  زا  ینف 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5912240TVT و TOT هحفص 3)شم یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5912251ml 400 یمیشویب  AST SGOT تیک هاگشیامزآ -  لیاسو  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5912254( روسسورپوشیت ) تفاب رگشزادرپ  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دربراک5912275 ولو  کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک  - گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف 
یرادرب ریوصت  روتکژنا  هاگتسد 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5912384 12800 کال هحفص 3)نیراپه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دیاسکا دیاسکا کنیز   کنیز تسالپوکل   تسالپوکل مخز   مخز بسچ   بسچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 266266

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

تسویپ5912408 تسیل  قبط  ددع  یتیلورتکلا 1 رزیالانآ  زاگدالب  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هب5912409 طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع 
* هدنشورف هدهع  هب  همیب  باسحاصافم  * ههام یلا 4  یدقن 3  ریغ  .GCMS هاگتسد

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف5912453 حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل   . هاگشیامزآ کیتاموتا  لوف  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع و5912454 دادعت 300  هب  صوصخم  برد  اب  روذب  تشک  صوصخم  یهاگشیامزآ  تشک  فرظ 
یگنهامه اب  ددع  دادعت 500  هب  رذب  هنومن  شرامش  صوصخم  فرظ 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مویکو5912458 نودب  100*13 رمیلپ انیس  راد  لژ  تلک  هحفص 3)لایو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب5912459 یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  ددع  یزیمور 2  رتم  یسکا  سلاپ  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ5912467 کولب  یناگیاب  هحفص 3)دمک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سپیلیف5912487 کوشورتکلا  هاگتسد  رکیم  سیپ  هحفص 3)دپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.دشاب5912657  IRC دک یاراد.ددع  دادعت 30000  کت  نیتسا   ) دیل هحفص 3)تسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5912659 لیاف  قبط  ....و  لایو  هحفص 3)ویارک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب5912673 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط  هحفص 3)نژونیربیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط5912684 صیخشت  هاگشیامزآ   IgM Toxo هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب5912695 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط   A یتنا ینوخ  هحفص 3)هورگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

بردود5912696 یرتیل  هحفص 3)والکوتا 300  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکسارپال5912715 نیبرود  هحفص 3)رواک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رچوس5912747 هحفص 3)روکنا  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

پچ5912760 رتتک 6-3.5  هحفص 3)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرام5912762 نب  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لس5912763 هحفص 3)یجرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 3)نورتسنادنا5912766 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 3)نیپورتآ5912768 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.مرگولیک5912912 رادقم 500  کی  هجرد  سنج  زیاس 90*120  زوسن  هلابز  هحفص 3)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دات5912962 دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یفارگویدراکورتکلا فرصمرابکی  دورتکلا 
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

راردا5912965 یراون  نیفروم  صیخشت  تیک  هحفص 3)یهاگشیامزآ -  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5912967ml 400 یمیشویب  AST SGOT هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کرم5912986 راگآ  نوتنیه  هحفص 3)رلوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یموتسلک5912988 هحفص 3)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند5913054 لاتیجید  رتمولف  لاتیجید -  رتمولف  ددع  هحفص 3)3  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هدنیا5913097 یکشزپ  ضبن  تکرش  یاه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913098IRC دکو تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک   - IMED وضع تکرش  - ملق یهاگشیامزآ 24  دیرخ 
تسویپ قبط  طقف  تساوخرد  ) .هباشمدک ناریا  زا  هدافتسا.دوش  صخشمدنرب.دشاب 

( دشابیم

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913099 / هام ود  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  قیرزت /  لباق  ریغ  گبرفسنارت  هسیک 
دشاب یمن  نوخ  دصف  هسیک  تسا /  امسالپ  تهج  هسیک  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه 

هحفص 3) 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

یژولویب5913119 یتاقیقحت   Hind II هحفص 3)میزنآ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تاموتا5913126 همین  لایزگا  وک  یسپویب  هحفص 3)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

صاخ5913149 نارامیب  تهج  زیلاید  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینایرش5913171 یدیرو و  یالوتسیف  هحفص 3)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5913260 تس  ددع  مرس و 4500  تسددع  هحفص 3)20000  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولویب5913261 یتاقیقحت   TMB هحفص 3)میزنآ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یماد5913267 هحفص 3)یوراد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

591330715.5f*19cm زیلاید ومه  میاد  هحفص 3)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دبک5913309 یسپویب  الوگیژ  سنارت  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیاس 591331333 میادزیلاید  ومه  هحفص 3)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

وکیف5913314 پیت  وکیف -  تساک  وکیف  - هحفص 3)پیت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسورتروی5913355 اب  راگزاس  رتم  یتناس  لوط 60  اب  دیجیر  یمس  چنرف  یپوکسورتروی 5  سنپ 
فلو یناپمک 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913393MRI (MAGNET GUARD تهج سیطانغمورف  تازلف  صیخشت  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یزیرنوخ5913428 هدنروا  دنب  هحفص 3)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دمحم5913438 رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  لیذ  تاصخشم  اب  لافطا  دازون و  بای  گر  هاگتسد  کی 
دشابیم یهاشنامرک 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زوجم5913442 یاراد  یکشزپ  مشچ  رد  هدافتسا   23G سیرالتسا یموتکرتیو  هحفص 3)کپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 228 ھحفص 226 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

عنامالب5913444 ناریا  دیلوت  دنرب  هنوگ  ره  هئارا  - دشاب ناریا  تخاس  طقف  - ددع دیل 10000  تسچ 
دشابیم ددع  دادعت.تسا  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  یربراب  هنیزه.تسا 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5913455 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  سکینومه -  زرفامسالپ  فرصم  رابکی  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زنل5913462 هحفص 3)کاتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913464cmv famta هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نسکاو5913468 یرادهگن  رزیرف  هحفص 3)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5913478 تشک  هحفص 3)لایو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913484(HLA ABC,DRDQ (Olerup هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

گنیر5913510 یژرلآ  تیک  هاگهانپ (  رد  بحاصالب  یاهگس  یزاس  میقع  تهج  یکشزپ  لیاسو  دیرخ 
 ( تست یبط 25  صیخشت  ازیالا  گس  یوم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امد5913537 هدنهدرادشه  هحفص 3)مرالآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913568DSP30 500 nmol/ Tibmol biol(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5913582 تیفرظاب 18  B سالک یکشزپنادند  هحفص 3)والکوتا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5913583 مزاول  تیک و  ملق  هحفص 3)دادعت 75  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط5913586 صیخشت  هاگشیامزآ   TSH هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یشزومآ5913587 نکنام  ژالوم و  ملق   40 هحفص 3)دادعت یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5913589Poly Vi النوملاس نالاو  یلپ  مرس  یتنآ  صیخشت  تیک  یهاگشیامزآ -  تیک  لیاف  هحفص 3)کی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5913635 تسیل  قبط  یکشزپ  هحفص 3)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5913659 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)یفرصم  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

5913678+THV2 لدم  MRI دنمشوه هدننک  لرتنک  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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