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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 85  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 5

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

( یهگآ دادعت 207  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 69

140 1140 1 نابآ   نابآ   1515 هبنشکی   هبنشکی 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   162هکس ,970 , 000162 ,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   97,94097,940مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   154,520هکس , 000154,520 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   232رالد ,500232 سیئوس500, سیئوس کنارف   361کنارف ,700361 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع269,900269,900رالد ناتسبرع لایر   95,84095,840لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,000هکس , 00058 ,000 , وروی000 356وروی ,320356 ژورن320, ژورن نورک   ,35نورک 10035, 100

رایع رایع   1818 یالط   14,6یالط 18 , 00014,6 18 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ409,230409,230دنوپ نپاژ نینی   دصکی   245,340245,340دصکی

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
((77))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((224224))

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

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

زا 189 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001090378000241 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916143 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نسکاو  یرادهگن  لاچخی  هاگتسد  دیرخ 482  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نسکاو یرادهگن  لاچخی  هاگتسد  دیرخ 482  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یدازآ -  نادیم  ناهفصا -   ، 8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا موینیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

04ms-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IRAN ALUMINIU.comPANY (IRALCO),Would like to invite eligible producers/suppliers for the supply of one new یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
unit of ARL-iSpark 8860 Quantometer on the basis of tender document (instruction and contract template).
.Intereste.companies may send thei.competitive offer till 26th November 2022,to below mentioned address

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

Postal code:3818998116 :: سردآ سردآ
;Address:PO Box 31,opposite Bahonar Park,Natural Resources Boulevard,Arak-Iran

988632162014 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن لاچخی   لاچخی هاگتسد   هاگتسد   482482 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

the supply of one new unit of ARL- iSpark  8860  Quantometerthe supply of one new unit of ARL- iSpark  8860  Quantometer 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 189 ھحفص 2 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

لحاس حبص   :: عبنم :: 1401/09/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TGX-CE-943 رزیالانآ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(www.etadiran.ir  ) ناریا داتس  هناماس  رد  داتسا  یراذگراب  یگدامآ و  مالعا  ینیمخ ، یفطصم  راولب  هاگشناد ، راولب  یلامش ، رهشلگ  سابعردنب ، ناگزمره ،  :: سردآ سردآ
 79153-19744: یتسپ دک  فکمه ، هقبط  ایرآ ، نامتخاس  کالپ ، 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  یللملا  نیب  روما  یمومع و  طباور 

 - و 07138173430 ( 148-147  ) یلخاد  07138318881  : :: نفلت نفلت
07691091081

WWW.LORC.IR-Tavaniran.ir-www.lorcif- :: تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

(171  ) 38318882 :: سکف :: Lavantenders@lorc.irسکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091701000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DEW POINT ANALAYZER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

7135717991 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

TGX-CETGX-CE-- رزیالانآ  943943 رزیالانآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

140120140 120 هرامش هرامش یایا   هلحرمود   هلحرمود یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم DEW POINT ANALAYZERDEW POINT ANALAYZER یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 189 ھحفص 3 
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ناساس ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هتفههرامش کی  تدم  هب  یهگآ  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  ار  سیالسا  نکسا 128  یت  یس  هاگتسد  کی  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  ناسا  ناتسرامیب سـ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسرامیب تسایر  رتفد  هرامش 43  یصصخت  قوف  ناتسرامیب  زروا  ـــــــ شک راولب  نارهت  سردآ  هب   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش هدهاشم  روظنم  هب  مرتحم  نایضاقتم  اذل  دیامن ، مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  رچلیو  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یوضر  سد  نا قـ ـ تسآ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روما تاکرادت و  هرادا  یاهدادرارق  هزوح  یوضر ، سدق  ناتسآ  یزکرم  نامزاس  ادهش ، هارراهچ  دهشم ، یناشن  هب  دنناوت  یم  هطوبرم  دانسا  تفایرد  هصقانم و 

اهدادرارق

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 32001025-051 و 051-32001420 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیالسا سیالسا   128128 نکسا   نکسا یتیت   یسیس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 55

رچلیو رچلیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 189 ھحفص 4 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  کی  حالصا  دیدمت و   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ میسن   :: عبنم یراذگرابعبنم تاکاپ و  میلست  تلهم  دیدمت   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم ات  دانسا 

5917444 :: هرازه هرازه - دکدک   یفیک 1401/09/05 یبایزرا  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
: هصقانم دانسا  یواح  -ب-ج ) فلا  ) تاکاپ ییاشگزاب  نامز 

( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یپوکسودنآ -  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نسکاو5916143 یرادهگن  لاچخی  هاگتسد  هحفص 2)دیرخ 482  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکسودنآ یپوکسودنآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم  ) یارجا تدم  تادیهمت ...  ذاختا  ییاسانش و  تهج  یسناکرف  شیاپ  روظنم  هب  دور  دنورا  هاربآ  رد  گنیلانگیس  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یسمش هام  دادرارق 3  یارجا 

1101005867000185 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

دشاب .  یم  تسویب  قیقد  هعلاطم  تهج   pdf لیاف تروص  دادرارق ه  یصوصخ  طیارش  تادنتسم و  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایلیثمت 06153507423-09167877848 یدهم  یاقآ  مزال  ینف  تاحیضوت  هئارا  تهج  افرص  رظان  سامت  هرامش  -2

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  هک  یزیاس  دادعت و  هب  امسالپ  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000187 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
TIANRUN هدنزاس عجرم   TR یتراجت مان  یلور  نتراک 2  یدنب  هتسب  عون   350x200 mm زیاس یکشزپ  تازیهجت  دیاسکا  نلیتا  راخب و  لیرتسا  ذغاک  الاک :  مان 

هژیوآ تراجت  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم 
نتراک 1 دادعت : 

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

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  هک  یزیاس  دادعت و  هب  امسالپ  ذغاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تادیهمت تادیهمت ذاختا   ذاختا وو   ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج یسناکرف   یسناکرف شیاپ   شیاپ روظنم   روظنم هبهب   دور   دور دنورا   دنورا هاربآ   هاربآ ردرد   گنیلانگیس   گنیلانگیس تست   تست ناونع : : ناونع 88

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   هکهک   یزیاس   یزیاس وو   دادعت   دادعت هبهب   امسالپ   امسالپ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسنا یبلق  یاه  یمتیرآ  روتالومیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030223000063 زاین :  هرامش 

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نوترو هدننک  هضرع  عجرم   NASCO یتراجت مان  یددع  نتراک 1   AN3670 لدم یبلق  یاه  یمتیرآ  یزاس  هیبش  شزومآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 55 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  یتساوخرد  لوصحم  لماک  تاصخشم  تسا ،  هدش  باختنا  هباشت  لیلد  هب  هدوب و  ییامنهار  تهج  طقف  هدش  رکذ  یالاک  دک  ناریا   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  نامزاس  ینف  ناسانشراک  دات  هب  طونم  لوصحم  ییاهن  دیرخ   ( . تسا هدش  هئارا 

02149231721: یگنهامه هرامش  .

1473745881 یتسپ :  دک  روشک ،  سناژروا  نامزاس  هقبط 7  تشادهب  ترازو  یبرغ  کناویا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5916062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورکیم هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093726000060 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک  KARL KAPS GMBH هدنزاس عجرم   KAPS یتراجت مان   SOM 62/ ENT microscope Motorized لدم  ENT پوکسورکیم هاگتسد  الاک :  مان 

نامرد بط  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ییازریم 09133429715 سدنهم  اب  لاوس  تروصرددشاب  یم  ههام  یتخادرپ 4 پوکسورکیم  هاگتسد  ENT :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسنا ناسنا یبلق   یبلق یاه   یاه یمتیرآ   یمتیرآ روتالومیس   روتالومیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1010

پوکسورکیم پوکسورکیم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PIT300 لدم تنگم  تیلپ  تاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094216000099 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
PIT300 لدم تنگم  تیلپ  تاه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

88497182-9381798453: سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HS -860 لدم افلآ  نزمه  تیلپ  تاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094216000100 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
HS -860 لدم افلآ  نزمه  تیلپ  تاه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

88497182-9381798453: سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PIT300PIT300 لدم   لدم تنگم   تنگم تیلپ   تیلپ تاه   تاه ناونع : : ناونع 1212

HS -860HS -860 لدم   لدم افلآ   افلآ نزمه   نزمه تیلپ   تیلپ تاه   تاه ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلابزاحما والک  وتا  هاگتسد  جیاتن  تبث  رتفد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000168 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راشتنا یاه  تیلاعف  ریاسو  همانهاگ  باتک ، راشتنا  سیورس :  مان 

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

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

ههام باسح 9  هیوست  دوش  ماجنا  دوبهب  رتفد  داتاب  راک  هنومن  نادهاز  ییامتجا  نیمات  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم  دشاب  نادهاز  رد  هناخپاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لطاب  مالعتسا  نادهاز  زا  جراخ  تکرش  تروصرد 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5916126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000779 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط یهاد  هدننک  هضرع  عجرم   STRYKER هدنزاس عجرم  یپوکسودنا  دربراک   X8000 لدم  xenon درس رون  عبنم  الاک :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دیدرگ -  تسویپ  کیکفت  هب  روتکاف  شیپ  قبط  الاک  حرش  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلابزاحما هلابزاحما والک   والک وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد جیاتن   جیاتن تبث   تبث رتفد   رتفد ناونع : : ناونع 1414

یپوکساراپال یپوکساراپال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  قبط   2k لدم یپوکسورترآ  درس  رون  لباک  زنل و   , ارمک ده  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000169 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  قرش  لرتنک  نیتبآ  هدنزاس  عجرم   VIMS یتراجت مان   VSX8000PR لدم یپوکسورترآ  یپوکسوراپال و  هاگتسد  نیبرود  الاک :  مان 

قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIMS هدنزاس عجرم   Openvcam لدم یرادربریوصت  نیبرود  هعطق  زنل  الاک :  مان 

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

نیتبآ هدننک  هضرع  عجرم  قرش  لرتنک  نیتبآ  هدنزاس  عجرم  مک  یو  یتراجت  مان   VICAM 4K لدم یحارج  ده  ارمک  درس  رون  عبنم  اب  رگشزادرپ  هاگتسد  الاک :  مان 
قرش لرتنک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسورترآ یپوکسورترآ درس   درس رون   رون لباک   لباک وو   زنل   زنل  ,  , ارمک ارمک دهده   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

5916277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  یزار  هسسوم  رد  لیوحت  ددع  کی  دادعت  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  لباترپ  رتم   EC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004013000212 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  لدم 60913130  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  روتارتیت  هاگتسد  دربراک  جنس  تیاده  روسنس  الاک :  مان 

سیئوس
تس 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  یزار  هسسوم  رد  لیوحت  ددع  کی  دادعت  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  لباترپ  رتم   EC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  لاسکی  لقا  دح  خیرات  مالقا  هیلک  تسویپ - هب  هعجارم  یهاگشیامزآ - مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000327 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 یمیشویب  CPC میسلک تیک  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ روتارتیت   روتارتیت هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک جنس   جنس تیاده   تیاده روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1717

تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم لاسکی   لاسکی لقا   لقا دحدح   خیرات   خیرات مالقا   مالقا هیلک   هیلک تسویپ - - تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

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

5916407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یمسالات 1200  پلاکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000575 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 800  یکشزپ  دربراک  یمسالات  فرصمرابکی  نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

نتراک 12000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

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

ددع یمسالات 1200  پلاکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 2 
ددرگ تبث  هناماس  رد   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   12 001200 یمسالات   یمسالات پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 1919

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPIMAX U یرپسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002486 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EPIMAX EPIMAX UU  یرپسا یرپسا ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  فافشاحر  75*12 هلول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000354 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  25,000 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

40LPM تیفرظ اب  ینغور  الخ  پمپ  اب  هارمه   heraeus حرط رتیل  50 ءالخ نوآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094216000098 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رکشت اب  .ددرگ  هعلاطم  افطل  تسا  هدش  یرازگراب  یتسویپ  مرادم  رد  هاگتسد  یلک  تاصخشم   heraeus حرط رتیل  50 ءالخ نوآ  - 

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

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

88497182-9381798453: سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فافشاحر فافشاحر 7575 ** 1212 هلول هلول ناونع : : ناونع 2 12 1

4040 LPMLPM  تیفرظ تیفرظ اباب   ینغور   ینغور الخالخ   پمپ   پمپ اباب   هارمه   هارمه   heraeusheraeus حرط   حرط رتیل   رتیل 5050 ءالخ ءالخ نوآ   نوآ ناونع : : ناونع 2222

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

5916586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشب تسویپ  روتکاف  شیپ.تسا  هباشم  دک  ناریا  .. handling وpeprotech200-15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000086 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 

.تسا هدننک  نیمات  اب  یتساوخرد  یالاگک  زا  ریغ  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  corning ice bucket with lid 432123 و corning polyethylene filling 3333 .تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101050136000084 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان   reactions 100 ییاوقم هبعج   Agarose Gel DNA Extraction میزنآ الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  تساوخرد  زا  ریغ  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشب دوشب تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ.تسا   شیپ.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .... handlinghandling  وو peprotech200 - 15peprotech200 - 15 ناونع : : ناونع 2323

Agarose Gel DNA ExtractionAgarose Gel DNA Extraction میزنآ   میزنآ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: 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

5916600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزآ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094428000038 زاین :  هرامش 

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   TSH ELISA Test Kit-192 test عون  TSH تیک الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش 
هتسب 27 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5916658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب کی  تسویپ  هب  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000088 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیلاعف هناورپ  یاراد  تکرش  ، دشاب یم  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هک  دشابیم  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب پوکسا  دادعت  نیرتشیب  یاراد  دیاب  تکرش  هاگشناد  یقوقح  رتفد  همان  هب  هجوت  اب  دشاب  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  هناماس  رد  تبثو 

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

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 2525

گرب گرب کیکی   تسویپ   تسویپ هبهب   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2626

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

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

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

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

5916692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب روتکاف  شیپ  افطل  دمیا - هناماس  رد  تبث  هباشم -  دک  ناریا  4 م- ..و گنیروتینام  لاتف  ذغاک  یریصح و  بسچ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام راهچ  تخادرپ  دشاب - هتشاد  irc دک ددرگ -

1101094101000146 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  KD PAPER یتراجت مان   150x90x150 mm زیاس  BAO/DAO-EDAN لدم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یباتک  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
شناد رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدنزاس  عجرم  شناد  رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع 

هتسب 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   15x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   43x45 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

رگشواک یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   KD PAPER یتراجت مان   mmx20 m 110 زیاس  KD19110 لدم ینوفلس  هتسب  یلور  بلق  راون  ذغاک  الاک :  مان 
شناد

هتسب 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت   09183757089 یدمحم لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک وو   یریصح   یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 2727

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

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

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

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

5916784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030426000073 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ملق  11 دادعت : 

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

( تسین یدقندیرخ  ) دشابیم ههام  5 ات 4 الاک لیوحتزا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تمیقداهنشیپ  هب  هناماسرد  تساوخرد  لماکو  لک  تمیقابروتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد 

دوش هتفرگ  سامت  نارایشوه  یاقآ  09181281448 هرامشاب ییامنهار  هبزاین  تروصرد 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 9000   PT-PTT هلول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000805 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 3000   mm 100 عافترا  mm 12 رطق نلیپورپ  یلپ  سنج   PT-PTT شیامزآ هلول  الاک :  مان 

نتراک 3 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تا  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / ددع دادعت 9000   PT-PTT هلول  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نپاژ  EK1200i AND لدم مرگ  تقد 0/1 اب  یهاگشیامزآ  یوزارت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000076 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هوژپ یژرنا  وکاید  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SCALE 4 لدم لگ  یهاگشیامزآ  وزارت  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  - 2 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگو  لاسرا  هنیزهو  هدوب  هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  یراک  زور  هاگشناد 30  دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هنیزه  - 3 ددرگ

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   90009000 دادعت   دادعت   PT-PTTPT-PTT هلول   هلول ناونع : : ناونع 2929

نپاژ نپاژ   EK1200 i ANDEK1200 i AND  لدم لدم مرگ   مرگ 0/10/1 تقد   تقد اباب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یوزارت   یوزارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

5916827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

1101093985005910 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسرل رصن  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   RINGO یشوج لاصتا  عون   in 26 زیاس یدالوف  سنج  یپوت  ولو  کچ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SG.CO یتراجت مان  یجنلف  لاصتا  عون  یروامس  لصو  عطق و  مزیناکم  دالوف  سنج   in 6 زیاس سالک 150  ولو  گالپ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

هتسیاش رتسگ  تعنص 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SG.CO یتراجت مان  یشوج  لاصتا  عون  یروامس  لصو  عطق و  مزیناکم  دالوف  سنج   in 16 زیاس سالک 300  ولو  گالپ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

هتسیاش رتسگ  تعنص 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SG.CO یتراجت مان  یشوج  لاصتا  عون  یروامس  لصو  عطق و  مزیناکم  دالوف  سنج   in 8 زیاس سالک 600  ولو  گالپ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

هتسیاش رتسگ  تعنص 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یمیش نارهت  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   295x595/3x600/95 mm زیاس  S-FLO لدم اوه  هیفصت  دربراک  یتعنص  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

عجرم سیئوس  هدنزاس  روشک   INCEN AG هدنزاس عجرم   IQAir اوه هیفصت  هاگتسد   120x150 mm زیاس  GC MultiGas cartridge Filter Set رتلیف الاک :  مان 
کارتیم نیهب  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهج هدننک  هضرع  عجرم   GAS CARTRIDGE FILTER یتراجت مان   cm 76 زیاس  ELTACO NATURAL لدم یدومع  کشخ  زاگ  هیفصت  رتلیف  الاک :  مان 
تراجت

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تالایا هدنزاس  روشک   PERIPHERAL VISION INC هدنزاس عجرم   h067 لدم یمیشویب  رزیالانآ  وتا  هاگتسد   Maintenance یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

تس 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تالایا هدنزاس  روشک   PERIPHERAL VISION INC هدنزاس عجرم   H069 لدم یمیشویب  رزیالانآ  وتا  هاگتسد   Maintenance یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

تس 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رزیالانآ رزیالانآ وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد   MaintenanceMaintenance یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم -- اوه اوه هیفصت   هیفصت دربراک   دربراک یتعنص   یتعنص رتلیف   رتلیف -- یپوت یپوت ولو   ولو کچکچ   یتعنص   یتعنص ریش   ریش ناونع : : ناونع
یمیشویب یمیشویب

3131
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تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148783-061  ، 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

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 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

5916856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا تمیق  هب  یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * دشابیم هباشم  دکناریا.یتسویپ  تسیل  قبط  زاتسومه  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش 

1101000217000219 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایسآ راگن  نیرف  هدننک  هضرع  عجرم   GFLEX یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  شکور  اب  ییاوقم  هتسب   U2525-230 دک زاتسومه  سپیلک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

هناماس رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  یمیحر - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالعا یمالعا تمیق   تمیق هبهب   یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف ندومنن   ندومنن لیمکت   لیمکت تروص   تروص ردرد   هجوت   هجوت ** دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا.یتسویپ   دکناریا.یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاتسومه   زاتسومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع
** دشدش دهاوخن   دهاوخن یگدیسر   یگدیسر تکرش   تکرش

3232
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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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یموتکرتیو  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000426 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   CONSTELLATION یتراجت مان  لدم 8065751079  یکشزپ  مشچ   Ga 20 زیاس یموتکرتیو  وکیف و  کپ  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/26 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  وراد -  اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط یموتکرتیو   یموتکرتیو کپکپ   ناونع : : ناونع 3333
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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 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:"MH"POWER TOP DRIVE/0145075 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005909 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   AR10-D14 روتارنژ  stator to stator 3/4 چیپ الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SYSMEX یتراجت مان  یهاگشیامزآ  رتناک  لس  هاگتسد   Sample Rotor No 17 ASSYSY ریش الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148707-061  ، 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رتناک   رتناک لسلس   هاگتسد   هاگتسد   Sample Rotor No 17 ASSYSYSample Rotor No 17 ASSYSY ریش   ریش روتارنژ -  -  روتارنژ   s tator to s tator 3/4stator to s tator 3/4 چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 3434
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  رماو 3 - ددع 1 رتنیرپ ) ) یپوکسودنآ ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000488 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناردارب رالیچلاش و  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   FISHER AND PAYKEL یتراجت مان   IW31 لدم یکشزپ  رمراو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  رماو 3 - ددع 1 رتنیرپ ) ) یپوکسودنآ ردروکر   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرنار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 2  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن  ریغ 

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

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

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

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

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

5916917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتوک ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000206 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رفولین نوربآ  هدننک  هضرع  عجرم   TECNO یتراجت مان  لدم 100-150  رتوکورتکلا  هاگتسد  رتوک  ملق  الاک :  مان 

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

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6791719677 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  - یرداق نیزنب  پمپ  یوربور  - یمالسا بالقنا  نابایخ  - هواپ هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمراو رمراو رتنیرپ ) ) - - رتنیرپ )) یپوکسودنآ یپوکسودنآ ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 3535

رتوک رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 3636
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرزاب هنماد  تامازلا و  یاراد  اضاقت  - تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک - شیپ  تروصب  لمح  - یگدروخ شیاپ  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ینف 

1101091701001099 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف یسرزاب   یسرزاب هنماد   هنماد وو   تامازلا   تامازلا یاراد   یاراد اضاقت   اضاقت -- تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک - - هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح -- یگدروخ یگدروخ شیاپ   شیاپ تاودا   تاودا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  
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مولع هاگشناد  دهشم -  ربکا  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تساوخرد  حرش 3  هب  ییهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091547000208 زاین :  هرامش 

دهشم ربکا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  EUROIMMUN AG یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یتست  یبط 96  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا  ید  نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

شوکهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دریگ و  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 05131891708 09155163227 اب  لکشم  تروص  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب .  یم  هاگشناد  یتخادرپ  قبط  هیوست 

9177897157 یتسپ :  دک  ربکا ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ناوج -  نادیم  هواک -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1891708-0513  ، 31891-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38709201-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش  33   حرش هبهب   ییهاگشیامزا   ییهاگشیامزا تیک   تیک ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 189 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sta2jm9lycjt5?user=73474&ntc=5916942
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916942?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090405000090 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
کاخ کیناکم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سلطا  کلا  هدنزاس  عجرم   SMGE-5361 لدم شم 60   in 12 رطق گنز  دض  لیتسا  سنج  یهاگشیامزآ  کلا  الاک :  مان 

رتسگ نیمز  نایناریا 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0263476457 هداز 1376 - ینغ 

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

34764050-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764060-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم ناونع : : ناونع 3939

هوحن هوحن .دامن /  /  .دامن لاسرا   لاسرا لماعریدم   لماعریدم یاضماورهم   یاضماورهم وو   خیرات   خیرات وو   هرامشاب   هرامشاب تکرش   تکرش گربرسرد   گربرسرد ارار   دوخ   دوخ یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل   افطل ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرابتعا   یرابتعا تخادرپ   تخادرپ تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ
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هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

1101093985005915 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارگیتناس یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   TOTAL یتراجت مان   Lit 200 هکشب  synthetic دیرگ یتعنص  نغور  الاک :  مان 
هکشب 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ ثله  هدننک  هضرع  عجرم   PLASTON یتراجت مان  لدم 2061  لاعف  نبرک  رتلیف  اپه و  رتلیف  متسیس  اب  یگناخ  اوه  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رتلیف نارهب  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  شخرهب  یتراجت  مان   GS 2208 ستیود دنلب  زیاس  نغور  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک   PERIPHERAL VISION INC هدنزاس عجرم   h067 لدم یمیشویب  رزیالانآ  وتا  هاگتسد   Maintenance یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
تس 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک   PERIPHERAL VISION INC هدنزاس عجرم   H069 لدم یمیشویب  رزیالانآ  وتا  هاگتسد   Maintenance یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
تس 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نازاس باراوگ  هدننک  هضرع  عجرم   DRAM یتراجت مان  یگناخ  بآ  هیفصت  هاگتسد  دربراک  هناگ  هس  هیفصت و  شیپ  لایرتکاب و  یتنآ  یاه  رتلیف  هعومجم  الاک :  مان 

زبس تشد 
تس 12 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148783-061  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 60  یتست   TSH 96 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000809 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
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 60 دادعت : 

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

هس هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / ددع دادعت 60  یتست   TSH 96 تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5916970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا فافش  همین  یریگ  هنومن  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000781 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نورت بال  هدننک  هضرع  عجرم   LABTRON یتراجت مان  یددع  نتراک 365   ml 90 تیفرظ راد  چیپرد  اب  لیرتسا  فافش  همین  یریگ  هنومن  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 2 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   6060 دادعت   دادعت یتست   یتست   TSH 96TSH 96 تیک   تیک ناونع : : ناونع 4141

لیرتسا لیرتسا فافش   فافش همین   همین یریگ   یریگ هنومن   هنومن فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30000   CBC K2 هلول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000807 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 3000   mm 65 عافترا  mm 10 رطق نلیپورپ  یلپ  سنج   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / ددع دادعت 30000   CBC K2 هلول  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 50  ید 96  نیماتیو  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000808 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   Vitamine D ELISA Test Kit عون ید  نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

هیتآ صیخشت  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 50 دادعت : 

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

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ، IRC دک // دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 50  ید 96  نیماتیو  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   3000030000 دادعت   دادعت   CBC K2CBC K2 هلول   هلول ناونع : : ناونع 4343

ددع ددع   5050 دادعت   دادعت   9696 یدید   نیماتیو   نیماتیو تیک   تیک ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  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 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

5917024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردربتعم هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  تکرش  - یکشزپ یهاگشیامزا  یفرصم  مزاول  ملق  دادعت 13  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب  imed تیاس

1101030399000007 زاین :  هرامش 
نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   TEST TUBE یتراجت مان  یددع  نتراک 1   ml 15 تیفرظ  ISUN 021 لدم نوکلاف  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

صیصخت زا  دعب  ههام  لقادحو 3  یرابتعا  دصرد  تخادرپ 100  - دشابیم یمازلا  اه  متیا  یمامت  یراذگ  تمیقو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 21 و02833362959 وگخساپ 02833661160  هرامش  - دشابیمرابتعا

3413853135 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  هاگشناد  هرامش 2  نامتخاس  حتفم  نابایخ  شبن  ناگدازآ  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681160-028  ، 33664302-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662090-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ ژویفرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003527000039 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادآ بط  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم  نادآ  بط  دنمیار  یتراجت  مان   SF18 لدم یهاگشیامزآ  هخاش  لاتیجید 18  ژویفورس  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز تدم  رود 3000 و  تیلباق  دیاب  رظن  دم  ژویفرس.دشاب  یم  سراف  ناتسا  نوخ  لاقتنا  یزکرم  رابنا  لیوحت  لحم   . دشاب یم  هباشم  الاک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 10  تخادرپ  .دشاب  هتشاد  هقیقد   5

7193734881 یتسپ :  دک  سراف ،  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  یماوق ،  بایسآ  تشدرصق ،  نابایخ  زاریش ،  سراف ،  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36283991-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوکلاف نوکلاف شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 4545

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ژویفرس   ژویفرس ناونع : : ناونع 4646
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاوومه 12 نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000650 زاین :  هرامش 

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

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

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

.دوش دیق  یس  رآ  یآ  دک  الاک و  دنرب  روتکاف  شیپ  یوت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یناتسدرب  .  09177732185

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

37224791-077  ، 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

1212 کاوومه   کاوومه نرد   نرد ناونع : : ناونع 4747
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000129 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لآ هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   T4 ELISA Test Kit عون  T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 
هیتآ صیخشت 
هتسب 3 دادعت : 

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

.دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتحروتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لیمکت  امتح  تسویپ  لیاف  دشاب  لاعف  دمیآ  رد  زوجم 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یهاگشیامزآ  صخاش  قباطم   KCL دیارلک میساتپ  نت  هب 30  یروف  رایسب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005917 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نبران هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 هسیک دصرد  صولخ 95 یردوپ  دیرلک  میساتپ  الاک :  مان 

هسیک 30 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا و تکرش  گریرس  رد  ینف  داهنشیپ.دنشاب  یم  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  هیلک.دشاب  یم  یروف  الاک  هب  زاین  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یرازگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  سکف  سامت و  هرامش 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 4848

تسویپ تسویپ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ صخاش   صخاش قباطم   قباطم   KCLKCL دیارلک   دیارلک میساتپ   میساتپ نتنت     3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لماک  یرس  کی  زیاس 65*5/5  لاسگرزب  کیتباربیاف  پوکسودنآ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000490 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک   FUJINON هدنزاس عجرم   FUJINON یتراجت مان   EB-530H لدم یکشزپ  پوکسوکنورب  پوکسدنآ  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - ددع کی  زیاس 65*5/5  لاسگرزب  کیتباربیاف  پوکسودنآ  وئدیو   - 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  یدقن  ریغ 

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 لماک   لماک یرس   یرس کیکی     5/55/5 ** 6565 زیاس   زیاس لاسگرزب   لاسگرزب کیتباربیاف   کیتباربیاف پوکسودنآ   پوکسودنآ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع اپوس 1200  تیساسح  دض  بسچ  اب  وسالات  پلاکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000577 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 600  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

نتراک 1200 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

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

ددع اپوس 1200  تیساسح  دض  بسچ  اب  وسالات  پلاکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  تبث  هباشم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 3 
ددرگ تبث   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپوس اپوس تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ اباب   وسالات   وسالات پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 5151

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 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجوت امتح  تاحیضوت  تمسق  هب  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا.دشابدمیآوضع  تکرش.دشاب  10و15و25  زیاس امسالپ  کپ  یو  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ 05831514137

1101000257002538 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مان یلور  نتراک 2  یدنب  هتسب  عون   TYVEK25070 لدم  25x70 cm زیاس لیرتسا  تهج  لیاسو  یدنب  هتسب  دربراک  یکشزپ  ینلیتا  یلپ  امسالپ  ذغاک  الاک :  مان 
راگدنام تراجت  ادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERLOCK MEDIZINTECHNIK GmbH هدنزاس عجرم   INTERLOCK یتراجت

نتراک 4 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

مان یلور  نتراک 8  یدنب  هتسب  عون   TYVEK10070 لدم  10x70 cm زیاس لیرتسا  تهج  لیاسو  یدنب  هتسب  دربراک  یکشزپ  ینلیتا  یلپ  امسالپ  ذغاک  الاک :  مان 
راگدنام تراجت  ادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERLOCK MEDIZINTECHNIK GmbH هدنزاس عجرم   INTERLOCK یتراجت

نتراک 8 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

مان یلور  نتراک 4  یدنب  هتسب  عون   TYVEK15070 لدم  15x70 cm زیاس لیرتسا  تهج  لیاسو  یدنب  هتسب  دربراک  یکشزپ  ینلیتا  یلپ  امسالپ  ذغاک  الاک :  مان 
راگدنام تراجت  ادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERLOCK MEDIZINTECHNIK GmbH هدنزاس عجرم   INTERLOCK یتراجت

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه.دشاب  یم  ددع  هب  دادعت.دشاب  10و15و25  زیاس امسالپ  کپ  یو  لور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دشاب  تلاصا  بسچرب  یارادالاکو  ددرگ  تبث  IRC دکروتکافرد.دشاب یم  یدقن  تروص  هب  روتکاف  الاک و  تفایرد 

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

31514175-058  ، 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

2525 وو 1515 وو 1010 زیاس زیاس امسالپ   امسالپ کپکپ   یویو   لور   لور ناونع : : ناونع 5252

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

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

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

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

5917146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000589 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع یا 1000 هناوتسا  یرتیل  سکاب 7 یتفس  + ددع یا 1000 هناوتسا  یرتیل  سکاب 12 یتفس  + ددع یرتیل 500 سکاب 5 یتفس  - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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 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

5917151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمهدشابیم  تسویپ  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000582 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دمآراک تراجت  قاثیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TOF یتراجت مان  لدم 1100/5  یهاگشیامزآ  هجرد  یزیمور 45  کت  یوش  مشچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمهدشابیم  تسویپ  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125034-061  ، 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

سکاب سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 5353

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ هجرد   هجرد   4545 یزیمور   یزیمور کتکت   یوش   یوش مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 189 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k37jql8vsdsls?user=73474&ntc=5917146
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917146?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bbqls72vtamtf?user=73474&ntc=5917151
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917151?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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفنب سپیلک  اگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002494 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شفنب شفنب سپیلک   سپیلک اگیل   اگیل ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  یریگ ( هنومن  بمب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000581 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر یریگ ( ( یریگ هنومن   هنومن بمب   بمب ناونع : : ناونع 5656
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا   - csr والکوتا کپ  نز  لبیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000605 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  دقاف  یتراجت  مان  یلور  رادقم 30  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  هطخ  هس  بسچربود  راخب  لبیل  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 
ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ---- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - csrcsr  والکوتا والکوتا کپکپ   نزنز   لبیل   لبیل ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم

5757
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000626 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم دیئات  طرش  هب  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاسو  تلود  تاکرادت  هناماس  قبط  -  BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادت هناماسو 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیلدم کنیلدم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   ABBOTT VASCULARABBOTT VASCULAR یتراجت   یتراجت مان   مان   BMW UNIVERSAL I IBMW UNIVERSAL I I لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 5858
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کارا یراسناوخ  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004679000063 زاین :  هرامش 

کارا یراسناوخ  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM CMV تیک الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یاهالاک  حرش.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  اب  هدش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  امتح 

.ددرگ جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  امتح 
.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

3818649433 یتسپ :  دک  یراسنوخ...ا ،  تیا  ناتسرامیب  هاگشناد  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33675000-086  ، 33675001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675007-086 :: 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 حرش   حرش هبهب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 5959
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سولسنک  سپیچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002490 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000625 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   - ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئات  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سولسنک   سولسنک سپیچ   سپیچ ناونع : : ناونع 6060

کنیلدم کنیلدم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   ABBOTT VASCULARABBOTT VASCULAR یتراجت   یتراجت مان   مان   PILOT 50PILOT 50 لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 6161
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لماک تازیهجت  اب  هخاش  ژویفیرتناس 24  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000038 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نارادالاک هدننک  هضرع  عجرم   HERMLE یتراجت مان  لدم 100  یهاگشیامزآ  ورکیم  یزیمور  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ.دننک  تکرش  مالعتسا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  ناگدننک  نیمات  مامت  دشاب و  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133536396 .دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هب  و.دشاب  تشادهب  ترازو  زوجم  یاراد  دیاب  قوف  یالاک  .دشاب 

8916188637 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  (ع ) اضر ماما  یشزومآ  عمنجم  ، وجشناد راولب  ، نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238555-035  ، 36232360-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام راهچ  تخادرپ  ددرگ - رداص  روتکاف  شیپ  ددرگ - جرد   irc دک  - هباشم دک  ناریا  فرصم - رابکی  هبل  کت  تیلپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094101000149 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PAI لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 
یناینالغب میهاربا 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.لماک .لماک تازیهجت   تازیهجت اباب   هخاش   هخاش ژویفیرتناس  2424   ژویفیرتناس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 6262

لاسگرزب لاسگرزب صوصخم   صوصخم هبل   هبل کیکی   رتوک   رتوک ورتکلا   ورتکلا فرصمرابکی   فرصمرابکی تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 20   T4 تیک / ددع دادعت 15   T3 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000813 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   T3 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک 
هتسب 15 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   T4 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک 
هتسب 20 دادعت : 

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

الاک تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 20   T4 تیک / ددع دادعت 15   T3 تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

T3T3  تیک تیک ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  راد  لاچخی  روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000367 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MMM یتراجت مان  راد  لاچخی  یهاگشیامزآ  روتابوکنا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یلخاد  ناسانشراک  طسوت  یسرزاب  حطس  -2

تسا یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  ددجم  یرازگراب  رهم و  اضما و  -3

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط راد   راد لاچخی   لاچخی روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 189 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xvf5f23cdkvf3?user=73474&ntc=5917334
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917334?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 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

5917340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تیولوا  تمیق  یربارب  تروص  رد.دوش  هداد  باوج  دکناریا  نیمه  طقف  **** ددع یس 10  لا  یت  *** ددع  3000 یتست :  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدننکدیلوت 

1101060023000161 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ بط  نانح  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HTP یتراجت مان  یددع  نتراک 20  یس  لا  یت  راردا  دایتعا  مدع  تست  دات  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نانح هدنزاس  عجرم  سراپ  بط  نانح  هدننک  هضرع  عجرم   HTP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یتساک  یرتماراپ  دایتعا 3  عیرس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

سراپ بط 
هبعج 3000 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 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

اباب تیولوا   تیولوا تمیق   تمیق یربارب   یربارب تروص   تروص رد.دوش   رد.دوش هداد   هداد باوج   باوج دکناریا   دکناریا نیمه   نیمه طقف   طقف **** **** ددع ددع   1010 یسیس   لالا   یتیت   *** *** ددع ددع   30003000 یتست :  :  یتست هسهس   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدننکدیلوت   هدننکدیلوت

6666
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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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسو  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   CERAMIC FERRULES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000024 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
CERAMIC هدنزاس عجرم   CERAMIC INSTRUMENT یتراجت مان   15x200x200 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یشاک  داعبا  نویساربیلاک  هحفص  الاک :  مان 

مارس اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   INSTRUMENT
ددع 1715 دادعت : 

1401/09/23 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  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئارا   هئارا داهنشیپ   داهنشیپ تسو   تسو لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   CERAMIC FERRULESCERAMIC FERRULES ناونع : : ناونع 6767

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

5917389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030731000015 زاین :  هرامش 

زیرهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کشخ طولخم  تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ار  هدش  تساوخرد  مالقا  یگدنیامن  دشاب و   imed هناماس وضع  دیاب  هدننک  نیمات 

ینالوط تدم  هب  هنیزه  تخادرپ 
دشابیم هدننک  نمات  هدهع  هب  تفایرد  لاسرا و  یاه  هنیزه  یمامت 

8981938145 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  نادیم  زیرهم  ناتسرهش  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523161-035  ، 32523150-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523091-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  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

5917391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  نامرک  یکشزپ  هدکشناد  تهج  یهاگشیامزا  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093306000048 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لوناتا بان  یدنب  هتسب  دقاف  یرتیل  یبط  لوناتا  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دیرخ  نیا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616914115 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  یکشزپ  هدکشناد.رنهاب  هاگشناد  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257675-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33527675-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط نامرک   نامرک یکشزپ   یکشزپ هدکشناد   هدکشناد تهج   تهج یهاگشیامزا   یهاگشیامزا یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تساوخرددروم   5*7/5 زیاس  3 فیدر فلتخم  یاهزیاسرد  لس  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000634 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب   5x35 mm زیاس  1901GB دک یکشزپ  لسیجرس  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 240 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب   10x20 cm زیاس  1901GB دک یکشزپ  لسیجرس  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 120 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب   5x5 cm زیاس  1903GB دک یکشزپ  لسیجرس  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 240 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع ددع و35*5 240 240 5*7/5 زیاسو دریگبرارق  زکرم  دات  درومو  دشاب  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآدک  یاراد  دیابالاکو  ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تساوخرددروم   5*7/5 زیاسو هباشم  یمالعادک  فیدر 3 انمضو.دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهودشاب  یم  تساوخرددروم  ددع  120 10*20 زیاسو

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تساوخرددروم   تساوخرددروم   55 ** 7/57/5 زیاس زیاس   33 فیدر فیدر فلتخم   فلتخم یاهزیاسرد   یاهزیاسرد لسلس   یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 189 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/her9g8jd5ucs4?user=73474&ntc=5917396
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917396?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنجریب جع  رصعیلو  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CD-10802 Arrow تناس 11 زیاس 8 - لافطا  هار  ود  تقوم  نودلاش  زیلایدومه  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091874000099 زاین :  هرامش 

دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx11 cm 8 زیاس  CD-10802 لدم یلافطا  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تیفیک  هیداتوروتکافوالاک  تفایرد  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  - تکرشابرابنا بردات  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تلاصا  بسچرب  یارادامتحاهالاک  هیلکو  تبث  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  imed تیاسردالاکو تکرش  مان 

دنرب IRC و  دکدیق
05631622046-09151648067 یقداص رتکد  : نفلت

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

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

32442088-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CD- 10802  ArrowCD- 10802  Arrow تناس   تناس 111 1 - - 88 زیاس   زیاس لافطا   لافطا هار   هار ودود   تقوم   تقوم نودلاش   نودلاش زیلایدومه   زیلایدومه رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 7171

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

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

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

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

5917434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل سکاب 5 یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000590 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع یا 700 هناوتسا  یرتیل  سکاب 7 یتفس  + ددع یا 700 هناوتسا  یرتیل  سکاب 12 یتفس  + ددع یرتیل 300 سکاب 5 یتفس  - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساک یت  یا  فا  شور  هب  عوفدم  رد  نوخ  تیک  هب 4  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094317000026 زاین :  هرامش 

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
انبم ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تست  دلگ  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 30  هبعج   FOB لدم عوفدم  رد  نوخ  عیرس  یفیک  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

صیخشت انبم  ایرآ  هدنزاس  عجرم  صیخشت 
هبعج 4 دادعت : 

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

عوجرم تریاغم  تروص  رد  دشابیم  تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یمسر  روتکاف  ربتعم و  دمیا  یاراد  تکرش  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرباص هاگشیامزا  سانشراک  یگنامهدشاب 09197353626 و 09124919850  یناریا  قوف  یالاک  ددرگیم 

1868613368 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هچوک  شبن  ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36128033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36145040-021 :: 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 55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 7272

یتساک یتساک یتیت   یایا   فافا   شور   شور هبهب   عوفدم   عوفدم ردرد   نوخ   نوخ تیک   تیک هبهب  44   زاین   زاین ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 189 ھحفص 52 
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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 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

5917452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یلیم  لایو 10   Charles River تکرش  MS نژ یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000088 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لایو  30 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 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل یلیم   یلیم   1010 لایو   لایو   Charles  RiverCharles  River  تکرش تکرش   MSMS نژنژ   یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 189 ھحفص 53 
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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 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

5917453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یلیم  لایو 10   Charles Reiver تکرش  MG نژ یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000087 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لایو  30 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 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل یلیم   یلیم   1010 لایو   لایو   Charles  ReiverCharles  Reiver  تکرش تکرش   MGMG نژنژ   یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 189 ھحفص 54 
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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 00 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

120mm*200mm دنلب خیرات  برو  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002500 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

120120 mm*200mmmm*200mm دنلب دنلب خیرات   خیرات برو   برو یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 7676

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 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

5917457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یلیم  لایو 10   Lillidale ای  BIOVAC تکرش  SP نژ یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000089 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لایو  30 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 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل یلیم   یلیم   1010 لایو   لایو   LillidaleLillidale ایای     BIOVACBIOVAC  تکرش تکرش   SPSP  نژنژ یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 7777

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 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

5917459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 5   Biochek تکرش  MG تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000090 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  2 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 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   55 هتسب   هتسب   BiochekBiochek تکرش   تکرش   MGMG تیک   تیک ناونع : : ناونع 7878

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

5917491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101090217000271 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ بط  وکین  هدننک  هضرع  عجرم   PT لدم  13x75 mm زیاس یریگ  نوخ  هلول  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریغ رد  دشاب  ناسکی  تسیاب  یم  روتکاف  ییاهن  خرن  اب  هناماس  رد  هدش  جرد  خرن.ددرگ  یراذگ  خرن  یتساوخرد  مالقا  هیلک  ساسا  رب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف 

.دیدرگیم فذح  هناماس  زا  تروصنیا 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

1313x75 mmx75 mm  زیاس زیاس یریگ   یریگ نوخ   نوخ هلول   هلول هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 7979

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 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

5917495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ  D2 لیسونان لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000629 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ید 2- لیسونان  یتراجت  مان   ml 500 ینلیتا یلپ  یرطب  یلکلاریغ  یکشزپنادند  یکشزپ و  تازیهجت  رازبا و  حوطس و  هرتناسنک  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ماف  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ماف  ایمیک  هدنزاس  عجرم  سالپ 
یرطب 100 دادعت : 

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

هارمه هب  شورف  یگدنیامن  همان  افطل  تسیمازلا  دیئات  تهج  هنومن  لاسرا  تسا  زاین  دروم  سالپ   D2 لیسونان لولحم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ   D2D2 لیسونان   لیسونان لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 8080
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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 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

5917497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101090217000272 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ بط  وکین  هدننک  هضرع  عجرم   PT لدم  13x75 mm زیاس یریگ  نوخ  هلول  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریغ رد  دشاب  ناسکی  تسیاب  یم  روتکاف  ییاهن  خرن  اب  هناماس  رد  هدش  جرد  خرن.ددرگ  یراذگ  خرن  یتساوخرد  مالقا  هیلک  ساسا  رب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف 

.دیدرگیم فذح  هناماس  زا  تروصنیا 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

1313x75 mmx75 mm  زیاس زیاس یریگ   یریگ نوخ   نوخ هلول   هلول هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 8181
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دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب . الاب  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ   irc دک یارادو  یمسر  روتکاف   . دم یآ  یاراد   . یناریا الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 3 هاگنامردرد  لیوحت  لحمو  هدنشورف 

1101050069000008 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اوادم بط  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم   EASY LIFE یتراجت مان   HS-2000 لدم لاسگرزب  یا  هبرقع  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
شیاپ نیون  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   MICROLIFE یتراجت مان   FR 100 لدم یناشیپ  خرسورف  یلاتیجید  جنس  بت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان   SINA02 لدم یکشزپ  یشوگ  الاک :  مان 
هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرتسگداد  یوربور  جح -  راولب  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243329-066  ، 33232238-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232238-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب یایا   هبرقع   هبرقع نوخ   نوخ راشف   راشف شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8282

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 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

5917506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 5   Biochek تکرش  ORT تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000333 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   BIOCHEK هدنزاس عجرم  یتست  یتیلپ 450  نتراک 5   CK108 لدم یکشزپماد   ORT ازیالا صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نومزآ صیخشت  ورهب  وراد  نیرف 
هتسب 1 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 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5917509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  یناریا .  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000146 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناجیلد بط  نیگنر  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یکت  یذغاک  فافل   ml 120 تیفرظ قیرزت  پمپ  صوصخم  فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 4000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   . IRC دک یاراد  یناریا  تسورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   55 هتسب   هتسب   BiochekBiochek تکرش   تکرش   ORTORT تیک   تیک ناونع : : ناونع 8383

یناریا یناریا تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 8484
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0149005 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/08/08عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ مزاول  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییایمیش  داوم  هورگ :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5917555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 5   Biochek تکرش  MS تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000091 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  2 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 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8585

یددع یددع   55 هتسب   هتسب   BiochekBiochek تکرش   تکرش   MSMS تیک   تیک ناونع : : ناونع 8686
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 55   60 ییالط ینولشا  حرط  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000230 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
مان  AESH160 AEON ENDOSCOPIC STAPLER HANDLE MEDIUM لدم یپوکسوراپال  یحارج  دربراک  رلپتسا  جیرتراک  هارمه  هب  لدنه  تس  الاک :  مان 

نامرد تعنص  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   LEXINGTON MEDICAL Inc هدنزاس عجرم   LEXINGTON یتراجت
تس 55 دادعت : 

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

لمح.یمسرروتکاف . IMED ردالاکو تکرش.الاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک.هباشمدکناریا .haeirs دنربددع 55 60 ییالط ینولشا  حرط  جیرتراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سدنهم مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت ناگدننک  نیمات.دشابامتحالاک  تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.ههام 4 هیوست.هدنشورف هدهعرب 

نایمساق

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   5555 دادعت   دادعت   6060 ییالط ییالط ینولشا   ینولشا حرط   حرط جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 8787
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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 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

5917706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  حرش  هب  یهاگشیامزآ  یفرصم  دیرخ  روظنم ،  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000028 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   AUTOBIO DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 192  هبعج  ردیر  ازیالا  هاگتسد  دربراک   ELISA عون  TSH تیک الاک :  مان 
نایسراپ نیگن  نایون  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات مدع  تروص  رد  ددرگ ،  لاسرا  روتکاف  هارمهب   IMED کرادم هدنشورف ، اب  لمح  هیارک  تمکح ،  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  زور ، ات 45  تخادرپ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هداد  تدوع  الاک  ، 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردیر ردیر ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   ELISAELISA  عون عون   TSHTSH  تیک تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم همیمض  گرب  رد 5  تساوخرد  / هباشم دک  / هاگتسد دادعت 3  لاس  تدم 1  هب  زیلاید   RO یاه هاگتسد  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101050259000878 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

زا دیدزاب  / یمازلا ییاسانش  تراک  همان و  یفرعم  کرادم و  / ددرگ هعلاطم  افطل  همیمض  گرب  رد 5  تسویپ  / ناتسرامیب زیلاید  شخب  راک  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
خیش 23602073 سدنهم  هطوبرم  سانشراک  / یمازلا هژورپ  لحم 

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

23602040-021  ، 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

یمیم همیمض   همیمض گرب   گرب   55 ردرد   تساوخرد   تساوخرد // هباشم هباشم دکدک   // هاگتسد هاگتسد دادعت  33   دادعت لاس   لاس   11 تدم   تدم هبهب   زیلاید   زیلاید   RORO یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

8989
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یهاگشناد داهج  ییوراد  ناهایگ  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  داوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005930000020 زاین :  هرامش 

ییوراد ناهایگ  هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
للملا نیب  بط  ناروآون  ناویات  هدنزاس  روشک   MB_Q100 لدم  PCR میات لیر  هاگتسد  دربراک  یهاگشیامزآ  بویتورکیم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح 

سامت هرامش  اب  تیمک  تیفیک و  تباب  یگنهامه  تهج  دسرب  هاگشیامزآ  سانشراک  دیئات  هب  یمک  تیفیک و  ظاحل  زا  تسویپ و  تسیل  قباطم  دیاب  مزاول  داوم و 
.دوش هتفرگ  سامت  یمساق  سدنهم   09352364321

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

34764023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 9090
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک نتشاد  هدننک / نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام / تخادرپ 6 / ددع ناملآ 1  ENDOMED دنرب لاسگرزب  پوکسورتروی  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IRC تلاصا و

1101000257002539 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رتسگ نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMOS هدنزاس عجرم   EMOS یتراجت مان   URS-LL لدم یکشزپ  لاسگرزب  پوکسورتروی  هاگتسد  الاک :  مان 
داعیم

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب پوکسورتروی   پوکسورتروی 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

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس یناریا  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092600000237 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

نتراک 2500 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اپوس دنرب  ، دشابدمیآ تیاس  رد  زاجم  یگدنیامن  یاراد  ، دشابربتعم یس  رآ  یآ  دک  یاراد  ، دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ، ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسه دات  دروم 

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342000-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  207207   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپوس اپوس یناریا   یناریا تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 9292
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  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 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

5916014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یکشزپنادند  تازیهجت   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000243 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   WOODPECKER هدنزاس عجرم   WOODPECKER یتراجت مان   LED-G لدم یکشزپنادند  رویک  تیال  هاگتسد  الاک :  مان 
نیرولم

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا الاک  هنومن  تیؤر  ناکما  ای  هنومن  لاسرا  زاین  تروص  رد   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تساوخرد  تایئزج  رکذ  اب  قیقد  روتکاف  شیپ  -

تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یکشزپنادند   یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت -- ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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

5916019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000231 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک  ید  ما  چا  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 100  هتسب  زیاس 22  یکشزپ  مرس  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نیون یکشزپ  نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   KIT KATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 20  یکشزپ  دربراک  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
ایوپ

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

یکشزپ نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CATHULA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 24  یکشزپ  دربراک  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
ایوپ نیون 

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

تکویژنآ تکویژنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راددنب هداس و  هیال  هس  یحارج  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

ددع رازه  یدادعت 22  فیدر 2 
1101095549000426 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یکشزپ  راددنب  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رالاس زلف  ایک  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   FEATHER یتراجت مان  یددع  هتسب 50  رادشک  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 
هتسب 440 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  هام  یدهعت 18  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع رازه   رازه   2222 یدادعت   یدادعت   22 فیدر   فیدر تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط راددنب   راددنب وو   هداس   هداس هیال   هیال هسهس   یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 9595

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

5916043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه   - دشابیم ههامود  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ   -- دشابیم تسویپ  تسیل  ملق   25 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101091753000099 زاین :  هرامش 
دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نارواخ  تعنص  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SIMULATOR2 لدم یکیتسالپ  سنج  ینیلاب  یاه  تراهم  شزومآ  تکام  الاک :  مان 
نارواخ تعنص  ناماگشیپ  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   - دشابیم ههامود  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ   -- دشابیم تسویپ  تسیل  ملق   25 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: 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

یکیتسالپ یکیتسالپ سنج   سنج ینیلاب   ینیلاب یاه   یاه تراهم   تراهم شزومآ   شزومآ تکام   تکام ناونع : : ناونع 9696

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

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

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

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

5916046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هنیلزاو 5000  زاگ  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000550 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ کرادم  قبط   5,000 دادعت : 

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

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   50005000 هنیلزاو   هنیلزاو زاگ   زاگ یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9797

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

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

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

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

5916057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشارت هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000760 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک 311007510 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1300 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 200  زیاس 5 

ددع  200 دادعت زیاس 5/5 
ددع دادعت 400  زیاس 6 

ددع  دادعت 300  زیاس 6/5 
راد  فاک  اه  زیاس  همه  ددع   200 دادعت زیاس 8/5 

زکرم  رابنا  برد  لیوحت 
هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قربط  هیوست 

دشاب زکرم  دیات  دروم  الاک 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشارت هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

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

5916064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشارت هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000761 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک 311007510 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 400 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادعت 200  زیاس 4/5

راد  فاک  اه  زیاس  همه  ددع  دادعت 200  زیاس 4 
زکرم  رابنا  برد  لیوحت 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 
دشاب زکرم  دات  دروم  الاک 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشارت هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  یحارج ، خن  ملق  28+ اپوس یرمیلپ  تالوصحم  ملق  32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000142 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  میخض  کیمردوپیه  فرصمرابکی  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 1 دادعت : 

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

ات لمح  هنیزه  - دشاب یم  یمازلا  هدش  ءاضما  رهم و  روتکاف  شیپ  قاصلا  - دشاب یم  یمازلا   imed تیاس رد  روکذم  لوصحم  یگدنیامن  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام تخادرپ 3  - زور 15 رثکادح شرافس  لیوحت  تلهم  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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

5916087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(.(. تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یحارج ، ، یحارج خنخن   ملق   ملق 2828 ++ اپوس اپوس یرمیلپ   یرمیلپ تالوصحم   تالوصحم ملق   ملق 3232 ناونع : : ناونع 100100

یبلق یبلق هدننک   هدننک دودسم   دودسم   OCCLUDER DELIVERYOCCLUDER DELIVERY تستس   -- یبلق یبلق هدننک   هدننک دودسم   دودسم ردولکا   ردولکا یتسالپویژنآ - - یتسالپویژنآ نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لودج قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشمدکناریا  ،IRC دک یاراد  ،IMed تیاس قبط  تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000414 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  روشک   OCCLUTECH هدنزاس عجرم   OCCLUTECH یتراجت مان   SIZING BALLOON لدم  25x45 mm زیاس یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 
نامرد تعنص  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هدننک هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   OCCLUTECH هدنزاس عجرم   OCCLUTECH یتراجت مان   PDA لدم  mm 6 زیاس یبلق  هدننک  دودسم  ردولکا  الاک :  مان 
نامرد تعنص  دوبهب 

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

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OCCLUTECH هدنزاس عجرم   OCCLUTECH یتراجت مان   ASD لدم  mm 24 زیاس یبلق  هدننک  دودسم  ردولکا  الاک :  مان 
نامرد تعنص  دوبهب  هدننک 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OCCLUTECH هدنزاس عجرم   OCCLUTECH یتراجت مان   PFO لدم  mm 23 زیاس یبلق  هدننک  دودسم  ردولکا  الاک :  مان 
نامرد تعنص  دوبهب  هدننک 

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

یتراجت مان   OCCLUTECH هدنزاس عجرم   OCCLUTECH DELIVERY SET لدم یبلق  هدننک  دودسم   OCCLUDER DELIVERY تس الاک :  مان 
نامرد تعنص  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OCCLUTECH

تس 26 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

عجرم  ANDRATEC GmbH یتراجت مان   Optimus CoCr لدم  28x57 mm زیاس گرزب  قورع  یگنت  ندرکزاب  دربراک  رادرواک  نویساتکاروک  تنتسا  الاک :  مان 
نامرد تعنص  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ANDRATEC GmbH هدنزاس

ددع 7 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن لاسرا  تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  ، دنس میظنتزا  سپ  یدقن  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022147-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ   - دشاب  imed زج تکرش  لخاددیلوت - فرصم - رابکی  لیرتسا  پارکسا  سرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002386 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  رکب  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  تکاپ   20x40x75 mm زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکشزپ  فرصم  رابکی  نویسازیلیرتسا  هدننک  کاپ  سرب  الاک :  مان 
ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک 

ددع 3060 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ  - - دشاب دشاب   imedimed  زجزج تکرش   تکرش لخاددیلوت - - لخاددیلوت فرصم - - فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا پارکسا   پارکسا سرب   سرب ناونع : : ناونع 102102
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

902 روتانژیسکا 901 -  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000446 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  . SORIN GROUP Co هدنزاس عجرم   LILLIPUT2-D902 لدم لافطا  نادازون و  زاب  بلق  یحارج  دربراک  یکشزپ  روتانژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

ایلاتیا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  روشک  . SORIN GROUP Co هدنزاس عجرم   LILLIPUT1-D901 لدم نادازون  زاب  بلق  یحارج  دربراک  یکشزپ  روتانژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن هیوست  .تسا / یمازلا   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

902902  -  - 90 190 1 روتانژیسکا   روتانژیسکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 103103
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000229 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

روتکاف و شیپ  یاراد  وراد -  اذغ و  نامزاس  زا  زوجم  ینف و  لوئسم  یاراد  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب هناماس  رد  سامت  هرامش 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: 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

وراد وراد ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 189 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4exzgaur27jhf?user=73474&ntc=5916127
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916127?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

5916129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یزلف 10 بالق  یاراد  زادرپ  نازار  یاه  تخت  یارب  تخت  مرس  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 4 راد ) خرچ  ) رایس مرس  هیاپ 

.دنشاب هتشاد  عافترا  میظنت  تیلباق  ودره 
1101030692000337 زاین :  هرامش 

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   rp یتراجت مان   A55 لدم مرس  هیاپ  الاک :  مان 

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

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیافرد   :: 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

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000399 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
تمالس یایمیک  دادما  هوژپ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  دنهس  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   ATM 30 لدم یکشزپ  نلاب  روتیلفنیا  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا تدم  دنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف بالق   بالق یاراد   یاراد زادرپ   زادرپ نازار   نازار یاه   یاه تخت   تخت یارب   یارب تخت   تخت مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 105105

یفارگویژنآ یفارگویژنآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 106106
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  دیفس  یتشلابور  - ددعرازه 10 دادعت 30 ژامارگ 220×120 زیاس فرصمرابکی  رادشک  رود  دیفس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رازه  10 دادعت 30 ژامارگ 70×50 زیاس

1101005943000421 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 20  هتسب  دک 4503   220x120 cm داعبا ناتسرامیب  دربراک  گنر  دیفس  یشک  فرط  راهچ  فرصمرابکی  هفحلم  الاک :  مان 
هتسب 500 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هداز دارمادخ  هفوکش  هدنزاس  عجرم  یتس  ینوفلس 1  هتسب  هداس  لدم  زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  یتشلابور  هفحلم و  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  تس  الاک :  مان 

هداز دارمادخ  هفوکش  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 10000 دادعت : 

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

ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  - هطوبرم سانشراک  طسوت  دات  - ههام 3 یلا تخادرپ 2 - تس هباشم  یتشلابور  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: 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

فرصمرابکی فرصمرابکی رادشک   رادشک رود   رود دیفس   دیفس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 107107
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تفریج هاگشناد   :: 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 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

5916192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شودریش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000128 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدحاو ود  رایس  شودریش  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تفریج هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  دعب  یراک  زور  تخادرپ 15  روتکاف ، هئارا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: 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

شودریش شودریش ناونع : : ناونع 108108
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ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DC لاکیپا یرپ  یفارگویدار  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091462000025 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TAKARA BELMONT یتراجت مان   INTRAORAL DC X-RAY لدم یکشزپنادند  یس  ید  لاکیپا  یرپ  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 

زرماه بط  ریوصت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرواس 09370592987  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  دعب  هتفه  هس  هیوست 

تسویپ تسیل  رد  تاحیضوت  دشابیم  هباشم  دکناریا 

4916953363 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تلادع 97  یور  هب  ور  ناروخراهان  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32552270-017  ، 32550700-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32550702-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCDC  لاکیپا لاکیپا یرپ   یرپ یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد گب  هداس و  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

دیریگب سامت  یگنهامه  تهج 
1101095549000427 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لافطا  زیاس  ورزر  گب  اب  فرصم  رابکی  هداس  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

ددع 200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  هام  یدهعت 18  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیریگب دیریگب سامت   سامت یگنهامه   یگنهامه تهج   تهج تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط راد   راد گبگب   وو   هداس   هداس نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 1101 10
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دابآ مرخ  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلخت لمح و  یریگراب و  هنیزه  اب  دبیبیال 3×40×40  یا  هشیت  لاتسیرک  گنس  عبرمرتم  کی  تمیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005728000043 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیرذآ دزی  گنس  هدننک  هضرع  عجرم   cm 2 تماخض  40x40 cm داعبا تیرمرم  شرفگنس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرادرهش  رویرهش -  نابایخ 17  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302003-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320845-066 :: 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

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 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

5916380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمپ گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000706 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
09175075716 نایداوج مناخ  راکرس  سانشراک : - 

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

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 3  :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیرمرم تیرمرم شرفگنس   شرفگنس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

پمپ پمپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 1121 12
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / یرابجا راد  خیرات  یورادو  اذغ  زوجمو  دم  یا  زوجم  یلکلا /  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002112 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لکدپ یددع  ییاوقم 100  هبعج  هدرشف  یلکلا  هبنپ  الاک :  مان 

هبعج 3600 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم ورادو  اذغ  زوجم  هک  یاهتکرش  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  تخادرپ 4  یرابجا /  راد  خیرات  یورادو  اذغ  زوجمو  دم  یا  زوجم  یلکلا /  دپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع رازه  دادعت 360  دننکن /  تکرش  افطل  دنرادن  راد  خیراتو 

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

 / / یرابجا یرابجا راد   راد خیرات   خیرات یورادو   یورادو اذغ   اذغ زوجمو   زوجمو دمدم   یایا   زوجم   زوجم یلکلا /  /  یلکلا دپدپ   ناونع : : ناونع 113113
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکاس طبار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000762 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 120  یدنب  هتسب  عون   Fr 30 زیاس یکشزپ  دربراک  بویت  نشکاس  طبار  هلول  الاک :  مان 

نتراک 10000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( پویت رگنیفای  یهارود  ) نشکاس طبار  ددع  10/000

زکرم  رابنا  برد  لیوحت 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

دشاب زکرم  دیات  دروم  الاک 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشکاس نشکاس طبار   طبار ناونع : : ناونع 1141 14
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس لصو  ییوزاب  ژالوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000705 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
09175075716 نایداوج مناخ  راکرس  سانشراک :  - 

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

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: 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

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 لصو   لصو ییوزاب   ییوزاب ژالوم   ژالوم ناونع : : ناونع 115115
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دیدج باراد  یبتجم  نسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 5  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  طیارش  تساوخرد و  حرش   - یحارج شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101090859000060 زاین :  هرامش 
دیدج باراد  ع   یبتجم   نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

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

ناونع هب  روتکاف  شیپ  لک  تمیق   - ههام تخادرپ 5   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  طیارش  تساوخرد و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  درفنم  یاقآ  هرامش 09171320523  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج   - باراد ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - ددرگ تبث  یداهنشیپ  تمیق 

7481766565 یتسپ :  دک  هلظ ،  دم  یا  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53526991-071  ، 53526990-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53564007-071 :: 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

ههام ههام   55 تخادرپ   تخادرپ  - - هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    -  - دشاب دشاب یمیم   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ هبهب   طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش  - - یحارج یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 189 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pztnq3ruyg5zw?user=73474&ntc=5916425
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916425?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000010 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
نادند یوترپ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  تند  ایمیک  یتراجت  مان   BL-7609 دک یکشزپنادند  ینیس  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تساوخرد  تسیل  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب ) هن   ) هاگنامرد برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژنایرآ رتکد  مناخ  اب 09337261244  یگنهامه  تهج  دشابیم - 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: 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

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002487 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یسپویب  نزوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  80 دادعت : 

1401/08/25 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

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 تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 1171 17

یسپویب یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 118118
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع TPS) 5  ) رکیارتسا رویش  هاگتسد  اب  راگزاس  یپوکسورترآ  هتمرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000340 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  روشک   KARL STORZ هدنزاس عجرم   KARL STORZ یتراجت مان   UNIDRIVE Shaver Blade لدم یکشزپ  یپوکسورترآ  هتمرس  الاک :  مان 
ابص بط  نایهار  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 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

ع)  ) نیسح ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

60*90 رامیب زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000078 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناحیر هدننک  هضرع  عجرم  دم  ناحیر  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 60×90 زیاس دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  زادناریز  الاک :  مان 

دم ارآ  نت 
هتسب 3000 دادعت : 

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

زکرم رد  لیوحتو  ههام  تخادرپ 6  (* دپلگ دنرب  تیشورد 90*60   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( TPSTPS  ) ) رکیارتسا رکیارتسا رویش   رویش هاگتسد   هاگتسد اباب   راگزاس   راگزاس یپوکسورترآ   یپوکسورترآ هتمرس   هتمرس ناونع : : ناونع 1191 19

6060 ** 9090 رامیب رامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 120120
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IRC تلاصا و دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام / 5 تخادرپ / ددع یناتسرامیب 2000 یا  هویج  رتمومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002530 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینشور زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   KONACK یتراجت مان   MU03 لدم یا  هویج  جنسامد  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرادا تاعاس  رد  طقف  سامت  یمیهاربا (  یاقآ  :: 05831525027 و 09376835333  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  امتح  شورف  سانشراک  هرامش  تخادرپ و  طیارش  افطل 

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

ددع ددع 20002000 یناتسرامیب   یناتسرامیب یایا   هویج   هویج رتمومرت   رتمومرت ناونع : : ناونع 12 112 1
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دورود 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 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

5916494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه   - دشابیم ههامود  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ   -- دشابیم تسویپ  تسیل  ملق   25 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101091753000100 زاین :  هرامش 
دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cp41000 لدم یسفنت   PVC لافطا گبوبمآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   - دشابیم ههامود  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ   -- دشابیم تسویپ  تسیل  ملق   25 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: 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

یسفنت یسفنت   PVCPVC  لافطا لافطا گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 122122
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درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

irc دک اب  امتح  روتکاف  شیپ  - ههام تخادرپ 4  - تلاصا بسچرب  یگدنیامن و  یاراد  - ددع  500 یسوط - ددع درز 3000 تکویزنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض 

1101091624000103 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت یوراد  هب  هدننک  هضرع  عجرم   BD Neoflon یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   24Gx19 mm زیاس یکشزپ  درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42532173-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسوط یسوط -- ددع ددع 30003000 درز   درز تکویزنآ   تکویزنآ ناونع : : ناونع 123123
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: قورع دادسنا  سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یموتاراپال 2 هاتوک  یلیم  روشاگیل 10

ددع دیئوریت 2 روشاگیل 
1101030692000339 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ورسخ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   cm 36 زیاس  HARH36 لدم یحارج  رد  قورع  دادسنا  سیپدنه  الاک :  مان 
بط اسیدم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 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

قورع قورع دادسنا   دادسنا سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 124124
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

a4 گرب یجنس 5000 ییاونشو  یرگلابرغ  مرف  هخسن  دیرخ 3000 تساوخرد  گرب  تشاددای 15000 گرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000166 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راشتنا یاه  تیلاعف  ریاسو  همانهاگ  باتک ، راشتنا  سیورس :  مان 

گرب 29000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

ههام باسح 9  هیوست  دوش  ماجنا  دوبهب  رتفد  داتاب  راک  هنومن  نادهاز  ییامتجا  نیمات  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم  دشاب  نادهاز  رد  هناخپاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لطاب  مالعتسا  نادهاز  زا  جراخ  تکرش  تروصرد 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: 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

a4a4 گرب گرب 50005000 یجنس   یجنس ییاونشو   ییاونشو یرگلابرغ   یرگلابرغ مرف   مرف هخسن   هخسن 30003000 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد گرب   گرب 1500015000 تشاددای   تشاددای گرب   گرب ناونع : : ناونع 125125
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هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانتجا فلتخم  یاه  دک  ناریا  ندز  زا  هدز و  دک  ناریا  کی  یارب  ور  سانجا  لک  تمیق  امتح  - تسویپ حرش  هب  یحارج  زاربا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب یم  باهذ  لپرس  لیوحت  لحم  - دینک

1201090145000014 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یحارج  رازبا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

لیوحت لحم  - دینک بانتجا  فلتخم  یاه  دک  ناریا  ندز  زا  هدز و  دک  ناریا  کی  یارب  ور  سانجا  لک  تمیق  امتح  - تسویپ حرش  هب  یحارج  زاربا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  - دشاب یم  باهذ  لپرس 

 ، نامرد تیریدم  ناناوجون - ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  یوربور  نمهب  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715664546 یتسپ :  دک 

38212715-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212712-083 :: 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

-- دینک دینک بانتجا   بانتجا فلتخم   فلتخم یاه   یاه دکدک   ناریا   ناریا ندز   ندز زازا   وو   هدز   هدز دکدک   ناریا   ناریا کیکی   یارب   یارب ورور   سانجا   سانجا لکلک   تمیق   تمیق امتح   امتح -- تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یحارج   یحارج زاربا   زاربا ناونع : : ناونع
-- دشاب دشاب یمیم   باهذ   باهذ لپرس   لپرس لیوحت   لیوحت لحم   لحم

126126

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

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

زا 189 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e23kkhv8wy8zs?user=73474&ntc=5916571
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916571?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجیهال زوریپ  رتکد  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 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  یا  هچراپ  یاه  سابل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000279 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
برغ تراجت  نارای  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 10  هتسب  زیاس  یرف  تنمالف  زوکسیو  سنج  یا  هچراپ  هنادرم  هنانز و  رامیب  یتحار  سابل  الاک :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل یراذگتمیق  اذل  یتسویپ ، مرآ  هنومن  یتسویپ و  تسیل  رد  هدش  نعت  یاه  گنر  اب  ، هدش تساوخرد  یضرف  دک  کی  اب  اه  سابل  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگیم لاطبا  دشابن  ناتسرامیب  دات  دروم  اهنآ  هدش  هیارا  هنومن  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  یتسویپ 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: 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

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: 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

5916582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلاگ  5( نیدیس روپسا   ) یپوکسدنآ هدننک  ینوفع  دض  هدام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094428000039 زاین :  هرامش 

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
هب ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  نیدیس  یتپس  یتراجت  مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  فرظ  تسد  دربراک  لکلا  نیدیزگهورلک و  هیاپ  رب  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زوریپ   زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب یایا   هچراپ   هچراپ یاه   یاه سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

نلاگ نلاگ   55 (( نیدیس نیدیس روپسا   روپسا  ) ) یپوکسدنآ یپوکسدنآ هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   هدام   هدام ناونع : : ناونع 128128
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 972  تناس  یشک 15  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000778 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  بط  سامه  هدنزاس  عجرم  یب  ما  یپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1  تنیگاتسا  لدم   cm 20 ضرع یکشزپ  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

بط سامه  هدننک  هضرع 
لور 972 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   972972 دادعت   دادعت تناس   تناس   1515 یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 129129
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دیفس 600  نوتالن  ددع /  یبآ 600  نوتالن   / ددع یجنران 1200  نوتالن   / ددع زبس 4800  نوتالن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000777 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 6 زیاس نشور  زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

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

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

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   600600 دیفس   دیفس نوتالن   نوتالن ددع /  /  ددع   600600 یبآ   یبآ نوتالن   نوتالن  / / ددع ددع   12 001200 یجنران   یجنران نوتالن   نوتالن  / / ددع ددع   48004800 زبس   زبس نوتالن   نوتالن ناونع : : ناونع 130130
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ددرگ - یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل  دمیا - هناماس  رد  تبث  هباشم -  دک  ناریا  لانیاپسا 24و25و26- نزوس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام راهچ  تخادرپ  دشاب - هتشاد  irc
1101094101000147 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 25  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 500 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 26  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 

نتراک 400 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 24  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 500 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت   09183757089 یدمحم لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: 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

هتشاد هتشاد ircirc دکدک   ددرگ - - ددرگ یراذگراب   یراذگراب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل دمیا - - دمیا هناماس   هناماس ردرد   تبث   تبث هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- 2626 وو 2525 وو لانیاپسا  2424 لانیاپسا نزوس   نزوس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
ههام ههام راهچ   راهچ تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب

131131
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ ولیک  رادقم 256  تفارگ  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000776 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
AORTIC VALVE GRAFT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 23 زیاس  CAVGJ-514 23 لدم یکشزپ  درادناتسا  تیزوپماک  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 256 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ ولیک   ولیک   256256 رادقم   رادقم تفارگ   تفارگ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 132132
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5916632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  اهب  مالعتسا  گرب  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002533 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتوب یسدنهم  تامدخ  الاک و  هدننک  هضرع  عجرم   REGO یتراجت مان   2434A لدم یا  هبرقع  جنسراشف  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب -  طبترم  یکشزپ  تازیهجت  هناورپ  یاراد  دم و  یآ  وضع  دیاب  هدننک  تکرش  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رابنا  هب  سنج  لیوحت  زا  سپ  هام  کی  ات  هنیزه  تخادرپ  دشاب -  صلاخ  تروص  هب  تایلام و  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  هدنشورف -

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

31513032-058  ، 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

رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هبرقع   هبرقع جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 133133

جاوم جاوم کشت   کشت نوخ -  -  نوخ راشف   راشف شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد یناتسرامیب -  -  یناتسرامیب تخت   تخت وشات -  -  وشات خرچ   خرچ نودب   نودب رکاو   رکاو رچلیو -  -  رچلیو یگنرف -  -  یگنرف تلاوت   تلاوت هساک   هساک ناونع : : ناونع
یناتسرامیب یناتسرامیب

134134

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

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

زا 189 ھحفص 105 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f9ydbhr2tsjzc?user=73474&ntc=5916632
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916632?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هرامش اب.دشاب  یم  هدنرب  هدهعب  یزکرم  رابنا  ات  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  هباشم و  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لصاح  سامت  سانشمد  یاقآ  –09173737200

1101004135000047 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

دیراورم یتشادهب  ینیچ  هدننک  هضرع  عجرم  هدنزاس  عجرم  دقاف  اند  هکت  کی  یگنرف  تلاوت  هساک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نابهش ریما  هدننک  هضرع  عجرم   AANDI یتراجت مان   S18 لدم یلومعم  رچلیو  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

بط قفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . FOSHAN LEADER IMP. AND EXP. Co هدنزاس عجرم   FS911L لدم وشات  خرچ  نودب  رکاو  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
تشادهب نایوپ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CGM یتراجت مان   MP1130 لدم یلومعم  یناتسرامیب  تخت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زربلا تراجت  قداص  هدننک  هضرع  عجرم   VEKTO یتراجت مان   LD-581 لدم ییوزاب  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 70 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  بط  نونف  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   HSD لدم  20x90x200 cm زیاس یناتسرامیب  جاوم  کشت  الاک :  مان 

کاترف بط  نونف 
ددع 60 دادعت : 

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

طبترم یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  یمازلا  الاک  هنومن  لاسرا  زاین  تروص  رد  ناتسا ، تالماعم  نویسیمک  طسوت  هناماس  رد  اه  تمیق  دات  زا  سپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مالعتسا  هدننک  تکرش  اب 

7514779471 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  یوربور  یراولد  یلعسیئر  سدق خ  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320312-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320312-077 :: 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
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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 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

5916647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یحارج  نزوس  خ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000329 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   PGA20140B4 دک لیرکیو  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

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

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  هام - 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

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یحارج   یحارج نزوس   نزوس وو   خخ   ناونع : : ناونع 135135

دیریگب دیریگب سامت   سامت یگنهامه   یگنهامه تهج   تهج دشابیم   دشابیم ددع   ددع هبهب   دادعت   دادعت تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قلط   قلط لایژنرال   لایژنرال وو   یشوهیب   یشوهیب کسام   کسام ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لایژنرال یشوهیب و  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ددع  هب  دادعت  تسویپ -  لیاف  قلط 

دیریگب سامت  یگنهامه  تهج 
1101095549000428 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FOREMOUNT یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 4  یشوهیب  فرصم  رابکی  فافش  کسام  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   OMNIMATE یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هسیک  زیاس 5  یشوهیب  فافش  کسام  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نیرگآ رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CERDAS SEIMBANG هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 5  زیاس 3  یشوهیب  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب  زیاس 4  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
هتسب 250 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( نژیسکا دنوس  لازان (  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  یلیمکت  تاعالطا  تهج 

1101095549000429 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریدغ  بط  ناسهم  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زاس  نژیسکا  هاگتسد  دربراک  لازان  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ریدغ بط  ناسهم 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  هام  یدهعت 18  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( نژیسکا نژیسکا دنوس   دنوس لازان (  (  لازان کسام   کسام ناونع : : ناونع 137137
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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 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

5916696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن  دنرب و  تسا - دات  دروم  نیدیوک  ای  نوکیتا  دنرب  دنار  لیرکیو 2  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000216 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نف هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون   Cl911 لدم نانز  یحارج  یمومع و  یحارج   polysorb عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ 
هتسب 100 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
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

دنار دنار   22 لیرکیو   لیرکیو خنخن   ناونع : : ناونع 138138
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  شم 26*34 / لاود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002115 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تمالس هدننک  هضرع  عجرم   DIPROMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   26x34 cm زیاس  PCMCI052634 دک یکشزپ  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 

دادماب نارای 
نتراک 10 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  شم 26*34 / لاود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم / / 3434** 2626 شمشم   لاود   لاود ناونع : : ناونع 139139
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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 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل نلاگ 4  مافایمیک  دیئدلآ  راتولگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رظندم  یتسویپ  تسیل  قباطم  لوصحم  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101001014000332 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تپ یرطب  یدنب  هتسب  عون  دصرد  دیارلک 10 موینومآ  لیتم  ید  لیسد  ید  دصرد +  دیهدلآ 5/0 راتولگ  رثوم  هدام  اب  حوطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ناریمس هدننک  هضرع  عجرم  دنپس  یتراجت  مان   cc 500

یرطب 350 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

.دشاب .دشاب یمیم   رظندم   رظندم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم لوصحم   لوصحم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یرتیل   یرتیل   44 نلاگ   نلاگ مافایمیک   مافایمیک دیئدلآ   دیئدلآ راتولگ   راتولگ ناونع : : ناونع 140140
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دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: 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

5916807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم نمهب  هناخوراد 22 تهج  ددع  52500 دادعت  cm 60×90 زیاس دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000057 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لیرتسا  ریغ  لدم  زیاس  یرف  زیاس  فرصم  رابکی  رادلاب  زادناریز  الاک :  مان 

سراف ششوپ  جنرت 
ددع 52500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  لیاف  حرشب  الاک  تفایرد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: 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

دهشم دهشم نمهب   نمهب 2222 هناخوراد   هناخوراد تهج   تهج ددع   ددع 5250052500 دادعت دادعت   cmcm  6060 ×× 9090 زیاس   زیاس دناب   دناب ناپسا   ناپسا سنج   سنج یناتسرامیب   یناتسرامیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 141141
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه   / هدنشورف طیارش  ایو  هام  ود  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یسکتال /  طقف  یفارگونوس  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ایو 4800  هتسب  دادعت 400 

1101094897002116 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یددع رادقم 12  نیپساک  ششوپ  ناینب  هدننک  هضرع  عجرم   CLIMAX CLASSIC یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  کیسالک  مودناک  الاک :  مان 
هبعج 400 دادعت : 

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

ایو هتسب  دادعت 400  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه   / هدنشورف طیارش  ایو  هام  ود  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یسکتال /  طقف  یفارگونوس  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  4800

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

دادعت دادعت هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  / / هدنشورف هدنشورف طیارش   طیارش ایو   ایو هام   هام ودود   تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم یسکتال /  /  یسکتال طقف   طقف یفارگونوس   یفارگونوس رواک   رواک ناونع : : ناونع
ددع ددع   48004800 ایو   ایو هتسب   هتسب   400400
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فاص  رس  ریاو  دیاگ  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 
1101050259000876 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب   cmx0/035 in 120 زیاس میقتسم  لدم  یژولوروا  ریاودیاگ  الاک :  مان 

افش رهوگ  یکشزپ 
ددع 600 دادعت : 

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

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک مدع   مدع 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 فاص   فاص رسرس   ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  شم 18*24 / لاود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002113 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نارای تمالس  هدننک  هضرع  عجرم   DIPROMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   18x24 cm زیاس  PCMCI051824 دک یکشزپ  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 

دادماب
نتراک 20 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  شم /  لاود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم / / 2424** 1818 شمشم   لاود   لاود ناونع : : ناونع 144144

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

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

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

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

5916831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3mm Kai medical ددع 100 دادعت فرصم  رابکی  یتسوپ  چناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4mm Kai medical ددع 50 دادعت فرصم  رابکی  یتسوپ  چناپ 

1101091874000098 زاین :  هرامش 
دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دک لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدنزاس  عجرم  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 4 زیاس یحارج  یتسوپ  چناپ  الاک :  مان 
04-556-37
ددع 50 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دک لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدنزاس  عجرم  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 3 زیاس یحارج  یتسوپ  چناپ  الاک :  مان 

03-556-37
ددع 100 دادعت : 

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

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

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

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

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

32442088-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج یتسوپ   یتسوپ چناپ   چناپ ناونع : : ناونع 145145

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  شم /  لاود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002114 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نارای تمالس  هدننک  هضرع  عجرم   DIPROMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   20x30 cm زیاس  FLPCMC 2030 دک یکشزپ  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 

دادماب
نتراک 20 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  شم /  لاود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم شمشم /  /  لاود   لاود ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم جیگ  اب  هارمه  یرتیل  یموینیمولآ 2  نژیسکا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000650 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جیگ اب  هارمه  دشاب  یرتیل  یموینیمولآ 2  امتح  - 

.دامرفن تکرش  افطل  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب   IMED تبث هدننک  نیمات  مانب  نژیسکا  لوسپک  امتح 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  IMED تبث هدننک  نیمات  مانب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامکی تخادرپ 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه 
دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

دشاب یموینیمولآ  امتح 
ناینامحر 09177314788

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم جیگ   جیگ اباب   هارمه   هارمه یرتیل   یرتیل   22 یموینیمولآ   یموینیمولآ نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 189 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jgxd9ttjvf5p2?user=73474&ntc=5916838
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916838?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  اهب  مالعتسا  گرب  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002536 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هناگ هس  ءاکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HUMAN یتراجت مان   Lit 1 تیفرظ بذاج  ردوپ  اب  تاحشرت  نوخ و  یروآ  عمج  فرصم  رابکی  نشکاس  هسیک  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب -  طبترم  یکشزپ  تازیهجت  هناورپ  یاراد  دم و  یآ  وضع  دیاب  هدننک  تکرش  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رابنا  هب  سنج  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  ات  هنیزه  تخادرپ  دشاب -  صلاخ  تروص  هب  تایلام و  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  تسا -  هدنشورف 

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

31513032-058  ، 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

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 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

5916907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال 0001 هداس 8  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000089 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نآ رهم  دوبهب  افص  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  هیال  لیرتسا 8  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 700 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

 . تسا ههام  هس  رابنا  هب  الاک  لیوحت  خیرات  نامز  زا  باسح  هیوست  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  لمح  هنیزه   . تسین دات  هباشم  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابن کیدزن  خیرات   . ددرگیم عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  تریاغم  تروص  رد  تیفیک  نودب  کیدزن و  خیرات 

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

52522113-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحشرت تاحشرت وو   نوخ   نوخ یروآ   یروآ عمج   عمج فرصم   فرصم رابکی   رابکی نشکاس   نشکاس هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 148148

000 1000 1 هیال   هیال   88 هداس   هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسالپویژنآریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000034 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   in 0.014 زیاس  IS616GB0616ITI دک یقورع  یبلق  سروه  کرو  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

زیراک هاگپ  تمالس 
ددع 150 دادعت : 

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

.دشابیم یراک  زور  یس  تخادرپ  / دشابدمیآ تبث  تکرش  / ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000213 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هاگن سوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   XL زیاس یرسور  راولش و  زولب و  لماش  لیرتساریغ  فرصمرابکی  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تسد 330 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراکاب اه  سابل  دات  - دشابم هنومن  دیزاب  هب  فظاوم  هدننک  تکرش  راذگ ی  تمیق  زا  لبق   - هدنشورفاب لمح  هنیره  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 50 - دشاب کی  هجرد  لاگرت  هچراچ  سنج   - 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

یتسالپویژنآریاودیاگ یتسالپویژنآریاودیاگ ناونع : : ناونع 150150

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 151151
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راوزبس 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 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

5916933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرمیلپ سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000460 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WECK یتراجت مان  یددع  یقلط 6  هتسب   ML زیاس دک 900137  یرمیلپ  یکشزپ  سپیلک  الاک :  مان 

هتسب 720 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ددع  هب  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: 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  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرمیلپ یرمیلپ سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 152152

هوحن هوحن .دامن /  /  .دامن لاسرا   لاسرا لماعریدم   لماعریدم یاضماورهم   یاضماورهم وو   خیرات   خیرات وو   هرامشاب   هرامشاب تکرش   تکرش گربرسرد   گربرسرد ارار   دوخ   دوخ یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل   افطل ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرابتعا   یرابتعا تخادرپ   تخادرپ تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ

153153
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هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

1101093985005916 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس دم  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 89147-40   270x400x20 mm زیاس یمومع  یحارج  تهج  یزلف  رازبا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HID هدنزاس عجرم  دارفا  ددرت  لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 260 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درف یمدقم  رادهگن  هدننک  هضرع  عجرم   SD یتراجت مان  لدم 1789  یکیتسالپ  یتراک  اج  الاک :  مان 
ددع 15600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تمالس شیدنا  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   PH3 لدم  3x4600 cm زیاس  PVC سنج امن  بش  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 65 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب راردا  هیلخت  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000190 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب   cc 2000 تیفرظ یکشزپ  لاسگرزب  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 11000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب الاک  لاعف  یگدنیامن  یاراد  تبث و   IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش  دشاب *  اضقنا  لاس  ود  لقادح  دک IRC و  یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب   lot number و irc دک هارمه  هبروتکاف  شیپافطل 

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

لاسگرزب لاسگرزب راردا   راردا هیلخت   هیلخت هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 154154
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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 22 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * دشابیم هباشم  دکناریا.یتسویپ  تسیل  قبط  زیاس 7.5 لیرتسا  یحارج  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

1101000217000220 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 5000 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

مرف مرف ندومنن   ندومنن لیمکت   لیمکت تروص   تروص ردرد   هجوت   هجوت ** دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا.یتسویپ   دکناریا.یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط 7.57.5 زیاس   زیاس لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
** دشدش دهاوخن   دهاوخن یگدیسر   یگدیسر تکرش   تکرش یمالعا   یمالعا تمیق   تمیق هبهب   یتسویپ   یتسویپ
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6  تسویپ - تسیل  قبط  فلتخم  عاونا  زیاس و  رد  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000457 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فاک  نودب  فرصم  رابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/18 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

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 ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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

5916985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ههام   66 هیوست   هیوست تسویپ - - تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط فلتخم   فلتخم عاونا   عاونا وو   زیاس   زیاس ردرد   هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 156156

یاراد یاراد ،، IMedIMed تیاس تیاس قبط   قبط تکرشوالاک   تکرشوالاک تلاصا   تلاصا ،، الاک الاک لاسرا   لاسرا نامززااضقنا   نامززااضقنا خیرات   خیرات لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح لودج   لودج قباطم   قباطم رچنال   رچنال رتتک   رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع
تساداتدروم تساداتدروم هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ،، IRCIRC دکدک
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لودج قباطم  رچنال  رتتک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشمدکناریا  ،IRC دک یاراد  ،IMed تیاس قبط  تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000415 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6JR35 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6JL35 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6EBU30 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6EBU35 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6EBU40 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6JL30 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6AL20 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6AR20 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6AR10 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   fr 6 زیاس  LA6JR40 دک یکشزپ  قورع  بلق و  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن لاسرا  تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  ، دنس میظنتزا  سپ  دقن  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 3 تساوخرد تبث  نامززا 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022147-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  رفص و   PDS 5 خن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000576 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
5/0x16 mm زیاس  W9733T دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یکشزپ  تاک   PDS نزوس خن و  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

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

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  رفص و   PDS 5 خن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  هیممض  روتکاف  شیپ 

دررگ تبث   IRC

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 ملق   ملق دنچ   دنچ وو   رفص   رفص   PDS PDS 55 خنخن   ناونع : : ناونع 158158
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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 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

5916997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت لاتکر  14/16/18 و  زیاس هدعم  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000780 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  رتسلب 1 زیاس 30  یکشزپ  لاتکر  دنوس  الاک :  مان 

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

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  رتسلب 1 زیاس 16  هدعم  تاحشرت  هیلخت  دنوس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  اون  دوبهب و  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  زیاس 18  هدعم  یشراوگ  دنوس  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  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

پویت پویت لاتکر   لاتکر وو     14/16/1814/16/18 زیاس زیاس هدعم   هدعم دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 159159
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طونم  دیدج  دنرب  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یلوف 16 / دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یفیک  دیئات  ذخا 

1101094897002118 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  راردا  هیلخت  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 2400 دادعت : 

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

یم یفیک  دیئات  ذخا  هب  طونم  دیدج  دنرب  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یلوف 16 / دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

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

یلوف یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 160160
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راوزبس 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 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

5917011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمپ نلاب  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000459 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 69/4 لوط  F 8 زیاس قورع  بلق و  دربراک  پمپ  نلاب  رتتاک  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: 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

پمپ پمپ نلاب   نلاب رتتاک   رتتاک 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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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طونم  دیدج  دنرب  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یلوف 14 / دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یفیک  دیئات  ذخا 

1101094897002117 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 14  راردا  هیلخت  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 3200 دادعت : 

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

یم یفیک  دیئات  ذخا  هب  طونم  دیدج  دنرب  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  یلوف 14 / دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

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

1414 یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 162162
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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

5917020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشخرچ  سپیکومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

1101094897002119 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HANGZHOU AGS MEDTECH یتراجت مان  یددع  هتسب 1   AG-51044-2300-135-16 لدم  mm 16 زیاس یکشزپ  یشخرچ  سپیلک  الاک :  مان 
سراپ رتسگ  هدیا  نامرآ  هدننک 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یشخرچ  سپیکومه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

نامز نامز الاک   الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد یشخرچ   یشخرچ سپیکومه   سپیکومه ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست

163163
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروچنو کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

دوش هتفرگ  سامت  ییاطع  یاقا  اب  یگنهامه  تهج 
1101095549000430 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WKM91 هسانش دک  یددع  هتسب 1  یروچنو  کسام  الاک :  مان 

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

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FA01-3088 هسانش دک  یددع  هتسب 1  یکشزپ  فلتخم  یاهدصرد  اب  یروچنو  سپ  یت  هلول  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  هام  یدهعت 18  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروچنو یروچنو کسام   کسام ناونع : : ناونع 164164

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ ولیک   15 ناتسرامیب ) لمع  قاتا  تهج   ) C لیرتسا ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000489 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  ای  رازبا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

رتیل 1500 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایئزج - ههام تخادرپ 3  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   - مرگ ولیک   15 ناتسرامیب ) لمع  قاتا  تهج   ) C لیرتسا ردوپ  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش 

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

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

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

5917087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش نالعا  دک  قبط  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000033 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یقورع دربراک   AHW14R004S دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  ولب  نویس  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  یس  تخادرپ  / دشاب دمیآ  تبث  تکرش  / دشابیم هدنشورفاب  لیوحتو  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

مرگ مرگ ولیک   ولیک   1515 ناتسرامیب ) ) ناتسرامیب لمع   لمع قاتا   قاتا تهج   تهج  ) ) CC  لیرتسا لیرتسا ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 165165

ریاو ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 166166

دروم دروم   1212 ...و ...و یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت وو   نودلاش   نودلاش تستس   مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 167167

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ ددرگ - جرد   irc دک ددرگ - رداص  روتکاف  شیپ   - هباشم دک  ناریا  - دروم  12 ...و یروتسیب  غیت  نودلاش و  تس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام راهچ 

1101094101000148 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVAFIX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 25  هبعج   10x25 cm زیاس یکشزپ  هدامآ  نامسناپ  الاک :  مان 
هبعج 1000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زیاس 11 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زیاس 21 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 
هبعج 500 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زیاس 24 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم   LANCET یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 30  نوخ  دنق  هاگتسد  تسنال  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
BESMED هدنزاس عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   OM-00300 لدم یسفنت  یشوهیب و  دربراک  میظنت  لباق  هجرد  اب  یروچنیو  یسفنت  کسام  تس  الاک :  مان 

بط قفا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HEALTH BUSINESS CORP
تس 20 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نت ایرآ  تسلا  هدننک  هضرع  عجرم   CHIPSO یتراجت مان  یددع  هبعج 1   M زیاس  CO116 لدم زاب  یانولج  ایفلدالیف  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

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

بط امس  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناکاپ  بط  امس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   large زیاس ایفلدالیف  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 
ناکاپ

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

دک 1031 یرسک  بط  رایمه  هدننک  هضرع  عجرم  رای  نت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   S زیاس ایفلدالیف  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت   09183757089 یدمحم لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5917090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- زادناریز تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000782 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  دک 4553   90x60 cm زیاس ناتسرامیب  دربراک  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  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

زادناریز زادناریز ناونع : : ناونع 168168

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

5917091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند فرصم  تهج  یناریا  یدحاو  ماگلامآ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094491000003 زاین :  هرامش 

سوط کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
 ( یرابجا  ) دم یآ  هناماس  رد  تبث  یارادو  تشادهب  ترازو  مزال  یاهزوجمو  اه  همانیهاوگ  یمامت  یاراد  دات  درومو  بسانم  تیفیک  اب  یدحاو  یناریا 2  ماگلامآ  - 

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

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

لاس لقادح 2  فرصم  خیرات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1333844411 یتسپ :  دک  هدازالاباقآ ،  نیوزق خ  نادیم  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55405040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55414441-021 :: 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

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  یپوکساراپال / فرصم  رابدنچ  کوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000810 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   METROMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   HK01-A1 لدم  5x300 mm زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یپوکساراپال  کوه  الاک :  مان 

ریدگیا ینامرهق  یلعلضف 
ددع 6 دادعت : 

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  یپوکساراپال / / فرصم  رابدنچ  کوه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 فرصم   فرصم تهج   تهج یناریا   یناریا یدحاو   یدحاو   22 ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 169169

یپوکساراپال یپوکساراپال فرصم   فرصم رابدنچ   رابدنچ کوه   کوه ناونع : : ناونع 170170
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یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  هزوریف  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090961000016 زاین :  هرامش 

هزوریف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یددع  ییاوقم 50  هبعج   18x150 mm زیاس یکشزپ  یبوچ  گنالسبآ  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحمرد  لیوحت  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  ملعم ،  نابایخ  هزوریف -  رهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43308205-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522066-051 :: 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

یکشزپ یکشزپ یبوچ   یبوچ گنالسبآ   گنالسبآ یکشزپ   - - یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 171171
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  یرگید  هباشم  دکرهو  تسالاک  عون  تهج  الاکدک  اهیرامیب - دحاو  یفرصم  وراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094277000025 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم نازوهب  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  ارتمیاد  یتراجت  مان   ml 60 یرطب ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 4  یعضوم  نویسول  لکش  یناسنا  یوراد  نوکیتمیاد  الاک :  مان 

یزار یالاک  ایمیک  هدننک  هضرع 
یرطب 1500 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
شپش دض  عون  وکنارالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  دصرد  وکنارالیگ 1 نیرتمرپ  یتراجت  مان   ml 60 یکیتسالپ بویت  دصرد  زد 1 وپماش  نیرتمرپ  الاک :  مان 

بویت 13500 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنرب  تکرش  یدهعرب  راب  لمح  هنیزه  - دشابن رتمک  لاسودزا  امتح  ءاضقنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618634683 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234763-087 :: 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

اهیرامیب اهیرامیب دحاو   دحاو یفرصم   یفرصم وراد   وراد ناونع : : ناونع 172172
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002496 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفاص  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/08/25 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

دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090216000016 زاین :  هرامش 

دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   POLYMED یتراجت مان  یددع  ملیف 1  شکور  اب  یذغاک  هتسب   20G یکشزپ قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

POLY MEDICURE LIMITED هدنزاس عجرم  رجت 
ددع 10 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988119153 یتسپ :  دک  یمتاخ ،  تیا  ناتسرامیب  یقرش  حیسمرهن  نابایخ  تاره  متاخ  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32571401-035  ، 32572706-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32572461-035 :: 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 زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 173173

2020 GG یکشزپ   یکشزپ قیرزت   قیرزت تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 174174

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

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

زا 189 ھحفص 141 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7uvwkwkdbhx5v?user=73474&ntc=5917132
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917132?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pecbmvkt52hwd?user=73474&ntc=5917138
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917138?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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایرتکاب 18 یتنآ  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002497 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لایرتکاب 18 یتنآ  یلوف  دنوس  - 

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

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

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

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1818 لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 175175
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 8000  رادلاب 60*170  زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000814 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط مانهب  هدننک  هضرع  عجرم  رایمه  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 5  هتسب   60x190 cm زیاس بآ  دض  هیال  فرصمرابکی 5  یناتسرامیب  رادلاب  زادناریز  الاک :  مان 

نایناریا
هتسب 8000 دادعت : 

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

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 8000  رادلاب 60*170  زادناریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   80008000 دادعت   دادعت   170170 ** 6060 رادلاب   رادلاب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 176176
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دمیآ  یاراد  تکرش   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  زمرق  برد  یرتیل  سکاب 3  یتفیس  ددع  دادعت 6000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت  ههام و  ود  تخادرپ 

1101091093000093 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 30   160x172x210 mm زیاس ینلیپورپ  یلپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 6000 دادعت : 

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

ود تخادرپ  دشاب  دمیآ  یاراد  تکرش  انمض   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  زمرق  برد  یرتیل  سکاب 3  یتفیس  ددع  دادعت 6000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  ههام و 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: 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

زمرق زمرق برد   برد یرتیل   یرتیل سکاب  33   سکاب یتفیس   یتفیس ددع   ددع   60006000 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 177177
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگرب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000471 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگرب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  14 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 یراذگرب   یراذگرب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ایب   ایب یتیت   زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 178178
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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

5917172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدیسروپسا لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000627 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Lit 5 ینلیتا یلپ  فرظ  یکشزپنادند  یکشزپ و  تازیهجت  مزاول و  دربراک  دیئدلآراتولگ  هیاپ  رب  درس  هدننک  لیرتسا  الاب و  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  نیدیسروپسا  یتراجت  مان 
ددع 60 دادعت : 

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

تسیمازلا دیئات  تهج  هنومن  لاسرا  دوش  هعجارم  اهتسویپ  هب  تمیق  مالعا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیدیسروپسا نیدیسروپسا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 179179
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ERCP تناس ریاو 450  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002493 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ERCP تناس ریاو 450  دیاگ  - 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ERCPERCP  تناس تناس   450450 ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 180180
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا دازون  ینیب  فرصمرابکی  راوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000191 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تداعس بط  ناشیدنا  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  لا  هدیا  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 60 تیفرظ یکشزپ  دازون  ینیب  فرصمرابکی  راوپ  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا دازون   دازون ینیب   ینیب فرصمرابکی   فرصمرابکی راوپ   راوپ ناونع : : ناونع 181181
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک رادقم 1200  خن 20  هیال  رادطخ 10*10،16  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000812 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان   kg 0/5 یکیتسالپ هتسب   10x10 cm یحارج هرمن 20  خن  اب  راد  طخ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 2400 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / مرگولیک رادقم 1200  خن 20  هیال  رادطخ 10*10،16  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 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

5917186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکجنیا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000113 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ATP INJECTOR CARTRIDGE A یتراجت مان  یددع  نتراک 10  یدنب  هتسب  عون   CAT 2018-2019 لدم یمشچ  یحارج  دربراک  جیرتراک  روتکجنیا  الاک :  مان 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم 

نتراک 480 دادعت : 
1401/08/17 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

مرگولیک مرگولیک   12 001200 رادقم   رادقم   2 020 خنخن   هیال   هیال   10 ،1610 ،16 ** 1010 رادطخ   رادطخ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 182182

روتکجنیا روتکجنیا ناونع : : ناونع 183183
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  تسا -  یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

دشاب  dispomed ردوپ مک  امتح  الاب  دراوم 
1101095549000431 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 5000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 3000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 2000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 8/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2200 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 2800 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

شکتسد رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  دموپسید  یتراجت  مان  تفج  یذغاک 1  هتسب   LPW لدم زیاس  یرف  زیاس  ردوپ  مک  سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
سرا شکتسد  رذآ  هدنزاس  عجرم  سرا 

تفج 20000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

شکتسد رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  دموپسید  یتراجت  مان  تفج  یذغاک 1  هتسب   FPW لدم زیاس  یرف  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
سرا شکتسد  رذآ  هدنزاس  عجرم  سرا 

تفج 40000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  هام  یدهعت 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامه  ییاطع 09158800895  یاقا  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

دشاب  هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوپ ردوپ مکمک   امتح   امتح الاب   الاب دراوم   دراوم هدننک   هدننک نیمات   نیمات اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه تسا -  -  تسا یمازلا   یمازلا ینف   ینف رظان   رظان دات   دات تهج   تهج هنومن   هنومن تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع
دشاب دشاب   dispomeddispomed

184184
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنس جورخ  نولاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002492 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنس جورخ  نولاب  - 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنس گنس جورخ   جورخ نولاب   نولاب ناونع : : ناونع 185185
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل نلاگ 4  دادعت 400  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000811 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 400 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / یرتیل نلاگ 4  دادعت 400  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   44 نلاگ   نلاگ   400400 دادعت   دادعت سکمسیس   سکمسیس نوتوزیا   نوتوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 186186
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002491 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یزلف ریاو  دیاگ  - 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 187187

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

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

زا 189 ھحفص 153 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l3nebdybswe4v?user=73474&ntc=5917204
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917204?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ کبس  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000112 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایوپ بط  رازبا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ATP VISC PFS - HA یتراجت مان   cc 2/25 لوپمآ دصرد  زد 1/6  لژ  مشچ  یحارج  زادینورولایه  الاک :  مان 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/18 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

یمشچ یمشچ کبس   کبس لژلژ   ناونع : : ناونع 188188

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یدپوترا  نامیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002489 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یدپوترا  نامیس  - 

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

1401/08/25 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

دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تس یکشزپنادند 200 صتخم  سکدیپسا  زتورپ  یریگبلاق  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000119 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تس یکشزپنادند 200 صتخم  سکدیپسا  زتورپ  یریگبلاق  داوم  - 

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

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

هدوزفا شزرا  تایلام  باستحا  اب  روتکاف  شیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33540366-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یدپوترا   یدپوترا نامیس   نامیس ناونع : : ناونع 189189

تستس 200200 یکشزپنادند   یکشزپنادند صتخم   صتخم سکدیپسا   سکدیپسا زتورپ   زتورپ یریگبلاق   یریگبلاق داوم   داوم ناونع : : ناونع 190190

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002488 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  - 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لایزگا   لایزگا یلپ   یلپ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 191191
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بارس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  هدنام  هام  اضقنا 21 خیرات  ههام  هس  تخادرپدصرد  جنپ  دیارولف  میدس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093615000060 زاین :  هرامش 

بارس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 200  هبعج  یکشزپنادند  دیارولف  میدس  شینراو  الاک :  مان 

هبعج 22000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09146186937 دامرف لصاح  سامت  تروص  شوخ  مناخ  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5471743961 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222703-041  ، 43239286-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222037-041 :: 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

( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1120DDD-LL دک کنیلدم 

1101030329000624 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

1120DDD-LL دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

زکرم دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هدنام   هدنام هام   هام 2 12 1 اضقنا   اضقنا خیرات   خیرات ههام   ههام هسهس   تخادرپدصرد   تخادرپدصرد جنپ   جنپ دیارولف   دیارولف میدس   میدس ناونع : : ناونع 192192

کنیلدم کنیلدم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   ABBOTT VASCULARABBOTT VASCULAR یتراجت   یتراجت مان   مان   Xience AlpineXience Alpine لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ یرنورک   یرنورک ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع
11201 120 DDD-LLDDD-LL دکدک  

193193
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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 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنرف  9.5 زیاس 8 . لاسگرزب  پوکسورتوروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000312000093 زاین :  هرامش 

نینموملاریما ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان   cm 60 زیاس لدم 012-007-11  یکشزپ  پوکسورتروی  کیتپا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  IMED وضع هدننک  نیمات.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.زکرم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق دقع  الاک و  لیوحت  سپ  هام  شش  تخادرپ 

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

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 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

5917331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000214 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هاگن سوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   XL زیاس یرسور  راولش و  زولب و  لماش  لیرتساریغ  فرصمرابکی  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تسد 330 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراکاب اه  سابل  دات  - دشابم هنومن  دیزاب  هب  فظاوم  هدننک  تکرش  راذگ ی  تمیق  زا  لبق   - هدنشورفاب لمح  هنیره  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 50 - دشاب کی  هجرد  لاگرت  هچراچ  سنج   - 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

چنرف چنرف   9.59.5 . . 88 زیاس   زیاس لاسگرزب   لاسگرزب پوکسورتوروی   پوکسورتوروی ناونع : : ناونع 194194

یرسور یرسور وو   راولش   راولش وو   زولب   زولب لماش   لماش لیرتساریغ   لیرتساریغ فرصمرابکی   فرصمرابکی هنانز   هنانز رامیب   رامیب سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 195195
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 ( گراخ 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

5917341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط  BA یسفنت هاگتسد  یاهردنلیس  تستوردیه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003799 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فراع هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Lit 10 مجح یموینیمولآ  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون  رامیب  سفنت  دربراک  یبط  نژیسکا  زاگ  ردنلیس  الاک :  مان 

یسپ باروگ  ماجرف 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط  BA یسفنت هاگتسد  یاهردنلیس  تستوردیه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل سکاب 7  یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000255 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
امنهر کین  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 25  یا  هناوتسا  لدم   Lit 7 مجح  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

راک
نتراک 1000 دادعت : 

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

ههام یلا 6  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220151-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب سفنت   سفنت دربراک   دربراک یبط   یبط نژیسکا   نژیسکا زاگ   زاگ ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 196196

یرتیل یرتیل سکاب  77   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 197197
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ رداص  روتکاف  شیپ  ههام -  راهچ  تخادرپ  ددرگ - جرد   irc دک هباشم -  دک  ناریا  زاگنال -  هداس و  زاگ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094101000150 زاین :  هرامش 
هناب 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 150 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  متفه  بط  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 10  هتسب   40x50 cm داعبا یکشزپ  لیرتسا  هرمن 20  خن  اب  کورچ  هیال  ود  زاگنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
نیوزق متفه  بط  فرصمرابکی  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت 

هتسب 3000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت   09183757089 یدمحم لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لا  وس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: 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

ددرگ ددرگ رداص   رداص روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ههام -  -  ههام راهچ   راهچ تخادرپ   تخادرپ ددرگ - - ددرگ جرد   جرد   ircirc دکدک   هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا زاگنال -  -  زاگنال وو   هداس   هداس زاگ   زاگ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 198198

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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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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

5917361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000235 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک  ید  ما  چا  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 100  هتسب  زیاس 22  یکشزپ  مرس  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نیون یکشزپ  نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   KIT KATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 20  یکشزپ  دربراک  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
ایوپ

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

یکشزپ نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CATHULA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 24  یکشزپ  دربراک  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
ایوپ نیون 

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

تکویژنآ تکویژنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 199199

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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هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ رداص  روتکاف  شیپ  ههام -  راهچ  تخادرپ  ددرگ - جرد   irc دک هباشم -  دک  ناریا  زادنا - ریز  شفک و  رواک  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094101000151 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   FUSHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  یکشزپ  شفک  رواک  الاک :  مان 
هتسب 1000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تاترما تراجت  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم   HELEN HARPER یتراجت مان  یددع  ینوفلس 10  هتسب   60x90 cm زیاس یا  هبنپ  هچب  زادنا  ریز  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت   09183757089 یدمحم لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لا  وس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: 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

ددرگ ددرگ رداص   رداص روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ههام -  -  ههام راهچ   راهچ تخادرپ   تخادرپ ددرگ - - ددرگ جرد   جرد   ircirc دکدک   هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا زادنا - - زادنا ریز   ریز وو   شفک   شفک رواک   رواک مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 200200

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  --- لباترپ روتابوکنا  هاگتسد  تلو  یرتاب 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000308 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لین یتراجت  مان  نتراک   A 90 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  395x105x270 mm زیاس  LNF CF05 دیسا دیل  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-- دوش همیمض  روتکاف  شیپ  --- یمظاک 09163064375 مناخ  ینف  تاعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویزنتنیا یپارتفوتف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000236 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نرق دازون  ایحا  هدننک  هضرع  عجرم  نرق  دازون  ایحا  یتراجت  مان   EN122 لدم دازون  ویزنتنیا  یپارتوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرا  دم  تمسق  رد  زکرم  رظن  دروم  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

لباترپ لباترپ روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 20120 1

ویزنتنیا ویزنتنیا یپارتفوتف   یپارتفوتف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 202202

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  راهچ  تخادرپ   / یرابجا یمسر  روتکاف   / دازون هیذغت  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002120 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 100   Medela Type لدم ینلیتا  یلپ  سنج  دازون  لیرتسا  هیذغت  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 2520 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  راهچ  تخادرپ   / یرابجا یمسر  روتکاف   / دازون هیذغت  فرظ   :: 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

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شور  24 هار هس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002499 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
شور  24 هار هس  یلوف  دنوس  - 

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

1401/08/25 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

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام راهچ   راهچ تخادرپ   تخادرپ  / / یرابجا یرابجا یمسر   یمسر روتکاف   روتکاف  / / دازون دازون هیذغت   هیذغت فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 203203

شور شور   2424 هار هار هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 204204
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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 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

5917385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000472 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  6 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 ایب   ایب یتیت   زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 205205
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتسیب غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000192 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   BB510 هسانش دک  یحارج  دربراک  یروتسیب 10  غیت  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   BB511 هسانش دک  یحارج  دربراک  یروتسیب 11  غیت  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   BB521 هسانش دک  یحارج  دربراک  یروتسیب 21  غیت  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتسیب یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 206206
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 24 شور  ( جک رس  ) هدوک ار ه  هس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002498 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 24 شور  ( جک رس  ) هدوک ار ه  هس  یلوف  دنوس  - 

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

1401/08/25 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

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

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

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

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

5917428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  یناریا .  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000145 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   SA لدم یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

هتسب 4000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  یناریا .  مرس  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاس  2424 زیاس شور   شور (( جکجک رسرس   )) هدوک هدوک هه   ارار   هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 207207

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ یناریا .  .  یناریا مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 208208

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسوناس سکنوکد و  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000563 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  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 80 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  قرش  کاپ  نیون  ییایمیش  هدنزاس  عجرم   SANOCID PLUS یتراجت مان   Lit 0/5 ینلیتا یلپ  یرطب  تسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک 

یرطب 300 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  تسین  دات  روم د  هباشم  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیسوناس دیسوناس وو   سکنوکد   سکنوکد لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 209209
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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

5917436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیش MRI)------500)14*17 افگآ ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000843 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
مج یوراد  هب  نایار  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIFILM هدنزاس عجرم   DI-HL لدم  14x17 in زیاس یکشزپ  یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

// یهازن 09160965132 --- هدنشورف لمح  هنیزه  -- دمیا نتشاد  -- تیش MRI)------500)14*17 افگآ ملیف   :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092113000606 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تعنص بط و  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لدم 97   40x39 cm رتسب مخز  دض  یتحار و  یبط  شلاب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

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

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیش تیش MRI) - - - - - -500MRI ) - - - - - -500 )) 1414** افگآ  1717 افگآ ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 2 102 10

یبط یبط شلاب   شلاب ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیتوراک 7*40  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیمخ ماما  ب-

1201030577000259 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4040 ** دیتوراک  77 دیتوراک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 2 122 12
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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

5917472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیت هس  گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000239 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم گنرس  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 300   cc 20 مجح یکشزپ  پیلسارئول  فرصم  رابکی  هدش  لیرتسا  هکت  گنرس 3  الاک :  مان 

گنرس سراپ  هدنزاس 
نتراک 3 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 2/5 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 80000 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیت هکیت هسهس   گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 132 13

زیلاید زیلاید یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 2 142 14
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زیلاید یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000179 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ادت هدننک  هضرع  عجرم   MEDICASOL هدنزاس عجرم   g 650 یددع نتراک 10   BIBAG لدم زیلاید  دربراک  ینولیان  هسیک  میدس  تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 

( مایتلا نامرد  تاکرادت  )
نتراک 200 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
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 400 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 جیرتراک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaCart زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
شیک همیم  دم  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  دماید  یتراجت  مان  یدیرو  ینایرش  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 800 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350   GS لدم زیاس 16  یکشزپ  ولقود  ینایرش  یدیرو  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا

نتراک 1000 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ  - هدنشورف اب  لمح  هنیزه  - فاوخ نامردو  تشادهب  هکبش  رابنا  لیوحت  - لاسود لقادح  اضقنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر  54224813-051

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

54224813-051  ، 54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: 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

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

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

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

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

5917492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  ههامود و  تخادرپ  لینو .  مویدم  زیاس  شکتسد  تفج  لینو و 500  جرال  زیاس  شکتسد  تفج  دادعت 1000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دمیآ  یاراد  تکرش   . ناتسرامیب رابنا 

1101091093000094 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قافآ نامرد  یتآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   FINE.DR GLOVE WONDERFUL یتراجت مان  یددع  نتراک 100   S-L زیاس لینو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 1500 دادعت : 

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

تخادرپ تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  لینو  مویدم  زیاس  شکتسد  تفج  لینو و 500  جرال  زیاس  شکتسد  تفج  دادعت 1000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دمیآ  یاراد  تکرش.دشابیم  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  ههامود و 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: 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

شکتسد شکتسد تفج   تفج   500500 وو   لینو   لینو جرال   جرال زیاس   زیاس شکتسد   شکتسد تفج   تفج   10001000 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 2 152 15

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 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

5917501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاب ندش  یلاخ  دادسنا - هدشن -  فیرعت  گنرس   ) اه مرالآ  مامت   2000ml ات قیرزت 0/1  تیلباق  - 60ml ات 5 گنرس هدافتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییات هس  هیاپ  هارمهب  بصن  رد  اطخ  قیرزت -  مامتا 

1101094897002121 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   B/BRAUN هدنزاس عجرم  نتراک   PERFUSOR SPACE لدم یکشزپ  گنرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

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

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ گنرس   گنرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 2 162 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید تکینروت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000238 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تعنص نار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  نار  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   RS3000 لدم یمومع  یحارج  یدپوترا و  یلاتیجید  تکینروت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  زکرم  رظن  دروم  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند صتخم  نوتراک  لامسا 35 ردوپ  اب  شکتسد  نوتراک  لامسا 35 ردوپ  نودب  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000120 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپنادند صتخم  نوتراک  لامسا 35 ردوپ  اب  شکتسد  نوتراک  لامسا 35 ردوپ  نودب  شکتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  700 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  تایلام  باستحا  اب  روتکاف  شیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33540366-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: 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

لاتیجید لاتیجید تکینروت   تکینروت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 172 17

لامسا لامسا ردوپ   ردوپ نودب   نودب شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 2 182 18

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 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

5917508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینراهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 50  - نشیگیرا نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649- دوش همیمض  irc دکر

1101091684000820 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

cm 45 زیاس ورشیپ  حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یتس  کپ 1  یو  هتسب  دک 3363  یکشزپ  نشیگیرا  نشکاس  تس  الاک :  مان 
تس 50 دادعت : 

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

ینراهت ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هام  تخادرپ 2  - تسا هدبنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جردابروتکاف  شیپ  - دنشابوگخساپ

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتبادآ ددع  بصن 20  یراکشوج و  یمیدق  یاه  تلتا  ندنک  بصن و  هارمه  هب  ویاهوا  حرط  راکوت  مویکو  تلتآددع  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 4  مویکو 

1101090614001048 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت راسرف  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  گنوسماس  یتراجت  مان   SME-BJ90 لدم نژیسکا  تلتا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

دوش هتفرگ  سامت  یراذگ  تمیق  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61192714-021  ، 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

نشیگیرا نشیگیرا نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 2 192 19

ویاهوا ویاهوا حرط   حرط راکوت   راکوت مویکو   مویکو تلتآددع   تلتآددع   2020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 220220

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 یلدنص /  یبط  یتشپ  یرادا و  یلدنص  یرادا و  کرحتم  ییاپریز  سومدپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلاصا دک  نتشاد 

1101000257002532 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا سرادم  تازیهجت  یتراجت  مان  یا  هچراپ  فک  سنج  راد  سوق  لدم  یرادا  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
تعنص دیلوت  ورشیپ  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   MP یتراجت مان   PVC سنج  K11-0003 ییاپریز هاگ  هیکت  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   LS1 لدم داراب  کیمونوگرا  یبط  یتشپ  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرادا تاعاس  رد  طقف  سامت  :: 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

یلدنص یلدنص یبط   یبط یتشپ   یتشپ وو   یرادا   یرادا یلدنص   یلدنص وو   یرادا   یرادا کرحتم   کرحتم ییاپریز   ییاپریز وو   سومدپ   سومدپ 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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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3 دادعت هب  9SAADAT B لدم یتایح  مئالعروتینام  یرطاب  ددع و  2 دادعت هب  701OT لدم JMS مرس پمپ  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IRC تلاصا و دک  نتشاد  / هدننک نیماتاب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / ددع

1101000257002534 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Argus یتراجت مان  مرس  پمپ  هاگتسد  راشف  روسنس 601188  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یرادا تاعاسرد  طقف  سامت  :: 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

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیت هس  یس  یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092600000236 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 10 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 40000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دمیآ  تیاس  رد  یگدنیامن  یاراد   ، دشاب یس  رآ  یآ  دک  یاراد   ، دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ، ههام راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342000-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: 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

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام یرطاب   یرطاب وو     JMSJMS مرس   مرس پمپ   پمپ یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 222222

هکیت هکیت هسهس   یسیس   یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 223223
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زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم تامدخ  - .ناتسمز رد  فرب  شراب  امرس و  لصف  رد  هدافتسا  تهج  کمن  لولحم  دیلوت  تهج  زاسلولحم  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و 

1101094594000043 زاین :  هرامش 
زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   BERIOSKA S.L هدنزاس عجرم   BABARIA یتراجت مان   ml 200 یکیتسالپ یطوق  ندب  تروص و  زاس  لولس  لولحم  الاک :  مان 
شیک نایاس  یآ  تکرش  هدننک 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  - .ناتسمز رد  فرب  شراب  امرس و  لصف  رد  هدافتسا  تهج  کمن  لولحم  دیلوت  تهج  زاسلولحم  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یتسویپ 

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: 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

ندب ندب وو   تروص   تروص زاس   زاس لولس   لولس لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 224224

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا   - VBM دیاگ سا  یژوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000610 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سراپ یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   mm 2 زیاس محر  سکیورس  هناهد  ندرک  عستم  دربراک  هفرط  کی  راگه  یژوب  روتالید  الاک :  مان 
لادم

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غلبم غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ---- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - VBMVBM  دیاگ دیاگ ساسا   یژوب   یژوب ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک  

225225
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5917680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000400 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   6F لدم  cm 7 زیاس یکشزپ  لایدار  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

هبعج 400 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   6F لدم  cm 11 زیاس یکشزپ  لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 
هبعج 400 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دبنگ نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5917685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ یفارگویژنآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 226226

140 1140 1 نابآ نابآ تسویپ   تسویپ لیافرباربدبنگ   لیافرباربدبنگ تشادهبزکرم   تشادهبزکرم یئوراد   یئوراد یاهلمکمدیرخ   یاهلمکمدیرخ ناونع : : ناونع 227227
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1401 نابآ تسویپ  لیافرباربدبنگ  تشادهبزکرم  یئوراد  یاهلمکمدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091540000013 زاین :  هرامش 

دبنگ نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
USP تکرش زا  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج   IU 50000 زد مرن  یا  هلژ  لوسپک   D3 نیماتیو الاک :  مان 

هبعج 100000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

مرافیدم شیک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 10  ییاوقم 10  هبعج   mg 50 زد راد  طخ  صرق  تافلوس  سورف  الاک :  مان 
هبعج 200000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
وراد ناریا  یددع  ییاوقم 100  هبعج  لوسپک  لارنیم  نیماتیو  یتلوم  الاک :  مان 

هبعج 150000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

سراپ نامرد  دامع  هدننک  هضرع  عجرم  دامع  نیماتیو -  یتلوم  یتراجت  مان   ml 15 ییاوقم هبعج  هرطق  یناسنا  یوراد  نیماتیو  یتلوم  الاک :  مان 
هبعج 15000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دامع هدننک  هضرع  عجرم  دامع   - د نیماتیو آ +  یتراجت  مان   ml 15 یا هشیش  یرطب   IU\ml 400+1500 یکاروخ هرطق  یناسنا  یوراد   A+D نیماتیو الاک :  مان 

سراپ نامرد 
یرطب 15000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  لژیو 1000  - ید یتراجت  مان  اناد  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   IU 1000 زد مرن  لوسپک   D3 نیماتیو الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  اناد  یزاسوراد  هدننک 
هبعج 150000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ید  یسلک  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 60  هبعج   mg+200 IU 500 زد صرق  ییاذغ  میژر  لمکم   D نیماتیو تانبرک  میسلک  الاک :  مان 

یمزراوخ یزاسوراد  هدننک  هضرع 
هبعج 150000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
راطع یوراد  غرمیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ناریا   cc 15 ییاوقم هبعج  یکاروخ  هرطق  تافلوس  سورف  الاک :  مان 

هبعج 16000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

داوم دیلوت  هدنزاس  عجرم  کیلوفودی  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 10  ییاوقم 10  هبعج   mcg 500+150 زد راد  شکور  صرق  دیسا  کیلوف  دی و  لمکم  الاک :  مان 
وراد اسرد  ییوراد  داوم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وراد  اسرد  ییوراد 

هبعج 50010 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز یراس  09119770196 سامت هرامش  - ددرگ تسویپ  امتحروتکاف " شیپ  - دوش تقد  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4971746851 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  تشادهبزکرم  - یبارس نابایخ  - دبنگ - ناتسلگ سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287495-017  ، 33287692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33287534-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

5917705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  ههام / تخادرپ 2  دمیآ / رد  یمسر  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  یناریا / طقف  زیاس 3 و4  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101050270000073 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارتسگ تمالس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  چوپ 1  هتسب  کیسالک  لدم  زیاس 3  ینوکیلیس  فرصمرابکی  یکشزپ  یشوهیب  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  سیدرپ 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارتسگ تمالس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  چوپ 1  هتسب  کیسالک  لدم  زیاس 4  ینوکیلیس  فرصمرابکی  یکشزپ  یشوهیب  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  سیدرپ 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/22 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

اباب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ههام / / ههام   22 تخادرپ   تخادرپ دمیآ / / دمیآ ردرد   یمسر   یمسر هدننک   هدننک عیزوت   عیزوت ایای   هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت یناریا / / یناریا طقف   طقف وو44   زیاس  33   زیاس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف

228228
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دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تروص 3  هب  تخادرپ  نژویفنیا -  گنرس  قیرزت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030737000014 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
نپاژ  JMS هدنزاس عجرم   SP-500 لدم نژویفنیا  گنرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916877391 یتسپ :  دک  دزی ،  لثم  دیلوت  مولع  هدکشهوژپ  یلعوب - نابایخ  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277085-035  ، 38247085-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247087-035 :: 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

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تروص 3  هب  تخادرپ  نژویفنیا - گنرس  قیرزت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030737000013 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
نپاژ  JMS هدنزاس عجرم   SP-500 لدم نژویفنیا  گنرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916877391 یتسپ :  دک  دزی ،  لثم  دیلوت  مولع  هدکشهوژپ  یلعوب - نابایخ  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277085-035  ، 38247085-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247087-035 :: 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

ههام ههام تروص  33   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ نژویفنیا -  -  نژویفنیا گنرس   گنرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 229229

ههام ههام تروص  33   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ -- نژویفنیا   نژویفنیا گنرس   گنرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 230230

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 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

5917793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  لخاد - دیلوت  روتکناک - یاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002388 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

سراپ دپوترا  مرا  هدننک  هضرع  عجرم   EOP یتراجت مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون  یکشزپ  نشکاس  هلول  لاصتا  دربراک   y روتکناک الاک :  مان 
نتراک 5000 دادعت : 

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

ددع  5000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5916033 یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  هک  یزیاس  دادعت و  هب  امسالپ  هحفص 5)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناسنا5916052 یبلق  یاه  یمتیرآ  روتالومیس  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسورکیم5916062 هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5916072PIT300 لدم تنگم  تیلپ  هحفص 5)تاه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5916079HS -860 لدم افلآ  نزمه  تیلپ  هحفص 5)تاه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکساراپال5916126 هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکسورترآ5916233 درس  رون  لباک  زنل و   , ارمک ده  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5916406 زاین  دروم  لاسکی  لقا  دح  خیرات  مالقا  هیلک  تسویپ - هب  هعجارم  یهاگشیامزآ - هحفص 5)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت روتکناک - - روتکناک یاو   یاو ناونع : : ناونع 231231

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع5916407 یمسالات 1200  هحفص 5)پلاکسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5916436EPIMAX U هحفص 5)یرپسا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فافشاحر5916455 75*12 هحفص 5)هلول یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دوشب5916586 تسویپ  روتکاف  شیپ.تسا  هباشم  دک  ناریا  .. handling وpeprotech200-15(5 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ5916600 کرادم  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

گرب5916658 کی  تسویپ  هب  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  هحفص 5)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

گنیروتینام5916692 لاتف  ذغاک  یریصح و  هحفص 5)بسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5916784 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 5)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5916809 دادعت 9000   PT-PTT هحفص 5)هلول یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نپاژ5916814  EK1200i AND لدم مرگ  تقد 0/1 اب  یهاگشیامزآ  یوزارت  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیمکت5916856 تروص  رد  هجوت  * دشابیم هباشم  دکناریا.یتسویپ  تسیل  قبط  زاتسومه  سپیلک 
* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ  مرف  ندومنن 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5916857 قبط  یموتکرتیو  هحفص 5)کپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رمراو5916871 رتنیرپ ) - ) یپوکسودنآ هحفص 5)ردروکر  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتوک5916917 هحفص 5)ملق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5916942( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تساوخرد  حرش 3  هب  ییهاگشیامزا  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5916964 دادعت 60  یتست   TSH 96 هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیرتسا5916970 فافش  همین  یریگ  هنومن  هحفص 5)فرظ  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 189 ھحفص 186 

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


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

ددع5917002 دادعت 50  ید 96  نیماتیو  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5917027 هحفص 5)ژویفرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کاوومه 591708812 هحفص 5)نرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5917093 یاه  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5917112 یهاگشیامزآ  صخاش  قباطم   KCL دیارلک میساتپ  نت  هحفص 5)دیرخ 30  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسیل5917119 قبط  لماک  یرس  کی  زیاس 65*5/5  لاسگرزب  کیتباربیاف  پوکسودنآ  وئدیو 
تسویپ

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

اپوس5917123 تیساسح  دض  بسچ  اب  وسالات  هحفص 5)پلاکسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

10و15و591713725 زیاس امسالپ  کپ  یو  هحفص 5)لور  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سکاب5917146 هحفص 5)یتفس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شفنب5917161 سپیلک  هحفص 5)اگیل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیولوا5917201 - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا   - csr والکوتا کپ  نز  لبیل 
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5917211ABBOTT یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   VASCULAR

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5917216 لیاف  حرش  هب  یهاگشیامزآ  یاه  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5917228 تسیل  قبط  سولسنک  هحفص 5)سپیچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

عجرم5917259  ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ 
کنیلدم هدننک  هضرع 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.لماک5917262 تازیهجت  اب  هخاش  ژویفیرتناس 24  هحفص 5)ورکیم  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

لاسگرزب5917282 صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  هحفص 5)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5917329T3 هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5917334 ینف  تاصخشم  قبط  راد  لاچخی  هحفص 5)روتابوکنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رد.دوش5917340 هداد  باوج  دکناریا  نیمه  طقف  **** ددع یس 10  لا  یت  *** ددع  3000 یتست :  هس 
.تسا هدننکدیلوت  اب  تیولوا  تمیق  یربارب  تروص 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5917389 مالقا  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5917391 کرادم  قبط  نامرک  یکشزپ  هدکشناد  تهج  یهاگشیامزا  یفرصم  هحفص 5)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب5917396 یم  تساوخرددروم   5*7/5 زیاس  3 فیدر فلتخم  یاهزیاسرد  لس  هحفص 5)یجرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5917432CD-10802 Arrow تناس 11 زیاس 8 - لافطا  هار  ود  تقوم  نودلاش  زیلایدومه  هحفص 5)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5917434 سکاب 5 هحفص 5)یتفس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتساک5917438 یت  یا  فا  شور  هب  عوفدم  رد  نوخ  تیک  هب 4  هحفص 5)زاین  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5917452 یلیم  لایو 10   Charles River تکرش  MS نژ هحفص 5)یتنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5917453 یلیم  لایو 10   Charles Reiver تکرش  MG نژ هحفص 5)یتنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5917454120mm*200mm دنلب خیرات  برو  هحفص 5)یجرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5917457 یلیم  لایو 10   Lillidale ای  BIOVAC تکرش  SP نژ هحفص 5)یتنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یددع5917459 هتسب 5   Biochek تکرش  MG هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

591749113x75 mm زیاس یریگ  نوخ  هلول  هاگشیامزآ -  هحفص 5)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

سالپ5917495  D2 لیسونان هحفص 5)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

591749713x75 mm زیاس یریگ  نوخ  هلول  هاگشیامزآ -  هحفص 5)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاسگرزب5917500 یا  هبرقع  نوخ  راشف  شجنس  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یددع5917506 هتسب 5   Biochek تکرش  ORT هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناریا5917509 هحفص 5)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یددع5917555 هتسب 5   Biochek تکرش  MS هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5917674 دادعت 55   60 ییالط ینولشا  حرط  هحفص 5)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دک5917770 / هاگتسد دادعت 3  لاس  تدم 1  هب  زیلاید   RO یاه هاگتسد  یرادهگن  سیورس و 
دشاب یم  همیمض  گرب  رد 5  تساوخرد  / هباشم

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5917810 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  هحفص 5)داوم و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاسگرزب5918017 پوکسورتروی  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

اپوس5918037 یناریا  هحفص 5)تسورکیم  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 189 ھحفص 189 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "تجهیزات آزمایشگاهی" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی و ..." (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات پزشکی، دارویی و مرتبط" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات آزمایشگاهی" (تعداد 85 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی و ..." (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات پزشکی، دارویی و مرتبط" (تعداد 207 آگهی)

