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

( یهگآ دادعت 13  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

( یهگآ دادعت 2  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 64  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 8

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

( یهگآ دادعت 147  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنش  2424   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   164,820هکس , 000164,820 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما355,390355,390رالد تاراما مهرد   96مهرد ,57096 ,570

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس ,970 , 000156 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,239رالد 000239, سیئوس000 سیئوس کنارف   377,000377,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,500هکس , 00089,500 , اداناک000 اداناک رالد   268رالد ,200268 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   94,50094,500لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,500هکس , 00059,500 , وروی000 368وروی ژورن350368,350, ژورن نورک   35,60035,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   15,2یالط 12 , 00015,2 12 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ419,430419,430دنوپ نپاژ نینی   دصکی   254,390254,390دصکی

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
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 163163))

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

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

زا 140 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 10   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948831 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 9:15   - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه نلاب  ددع  دیرخ 7000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یسانشاوه  نامزاس  یزاس  یرتپوکیله  یوربور  جارعم  نابایخ   - یدازآ نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

مان 85193768و88969737 تبث  رتفد  :: 66070075 و 27313131  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش تفن  شیالاپ  تکرش  کیرفسمتا  هریخذ  نزاخم  زا  هاگتسد  یور 11  رب   Acoustic Emission تست ماجنا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه نلاب   نلاب ددع   ددع   70007000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

کیرفسمتا کیرفسمتا هریخذ   هریخذ نزاخم   نزاخم زازا   هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 یور   یور ربرب     Acoustic  Emiss ionAcoustic  Emiss ion تست   تست ماجنا   ماجنا 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 140 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fxau4qf83xbcd?user=73474&ntc=5948831
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948831?code=73474
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948864?code=73474
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302514148-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نغور رد  تازلف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک ) یبایزرا  اب  نامزمه   ) یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RND-0118033-MY هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشود  زور  تعاس 17   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ ندش  یربا  شزیر و  هطقن  یریگ  هزادنا  یتسد  مامح  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 11.000.000.000 

نیمضت 550.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

قاتا 118 الاک - تاکرادت  هرادا  دنزاش  یهار  هس  درجورب - هداج  رتمولیک 20  کارا - : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

:: 08633492916-33492840 و 0211456 نفلت :: www.setadiran.ir WWW.IKORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نغور نغور ردرد   تازلف   تازلف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ندش   ندش یربا   یربا وو   شزیر   شزیر هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یتسد   یتسد مامح   مامح هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 140 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fvtlnyevgn9a5?user=73474&ntc=5948908
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948908?code=73474
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/046 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948997 :: هرازه هرازه مالعادکدک   فلا 1401/9/8  تاکاپ  شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یلام ج 1401/9/21 تاکاپ  شیاشگ  ینف 1401/9/14  یبایزرا  هجیتن 

رزیالانآ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  لایر  نیمضت 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  ناتسرهش  مالیا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   08432912850 - 2077 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003010000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949052 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشوه  نلاب  ددع  دیرخ 7000  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسانشوه نلاب  ددع  دیرخ 7000  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,425,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک یسانشاوه  نامزاس   - جارعم نابایخ  - یدازآ نادیم  - نارهت  ، 1387835811 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالانآ رزیالانآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یسانشاوه یسانشاوه نلاب   نلاب ددع   ددع   70007000 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 140 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l6qucqaxur8hf?user=73474&ntc=5948997
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زاریش رد  رقتسم  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SAD-0100147  - 140120 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش داتس 14  هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
روکذم خیرات  زا  لبق 

تلاسر  :: عبنم زور 1401/9/13عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DEW POINT ANALYZER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تاکرادت  رابنا  نالاد  راغآ و  یتایلمع  هقطنم  دنبشارف  هب  هدیسرن  دابآ  زوریف  ناتسرهش  سراف  ناتسا  سدآ   :: سردآ سردآ

32138402-07132138657 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07132314447 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ط  / 0001 / 143 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  خروم 1401/8/24  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/9/1 هبنش  هس  زور  یرادا  تقو 

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  دوخ  یزاسون  حرط  هب  طوبرم   KROHNE , TOKYOKEISO یاهدنرب اب   Rotameter تس دادعت 32  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یلام  ناوت  یاراد  طیارش و  دجاو  ناراکنامیپ  هب  تیحالص  صیخشت  یسررب و  ینف ،  یفیک ، یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت یتسپدک 8335144114  ناریا  ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش  نارهت  ناهفصا  هداج  رتمولیک 15  ناهفصا  عمتجم  هناخریبد   :: سردآ سردآ
5-03133808350

نفلت یتسپ 1967963735  دک  هرامش 16  یزاریش )  ظفاح  یدیعس (  دیهش  نابایخ  اقیرفآ )  الدنام (  نویسلن  نابایخ  نارهت  یزکرم  رتفد  هناخریبد 
یلخاد 125-122 02122057154 و 02122054890 

:: نفلت :: WWW.iciiclab.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DEW POINT ANALYZERDEW POINT ANALYZER ناونع : : ناونع 77

یزاسون یزاسون حرط   حرط هبهب   طوبرم   طوبرم   RotameterRotameter  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 140 ھحفص 5 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tender.ikk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CMM یریگ هزادنا  هاگتسد  یرادهگن  ریمعت و  نویساربیلاک ، ماجنا  یناسر  عالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

051-33563026 :: 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

نامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

132/14/9/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش یلا  ناوخارف  جرد  یخرات  زا   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

نامرک هتپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  یهیجوت  هسلج   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14:30  ات  لاسرا :  - 1401/09/07

5949420 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقحلم رلپاد و  رلاک  یفارگونوس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20.000.000.000 دروآرب :

لایر  1.000.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

هاگشناد  نامرد  تنواعم  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  لحم  یهیجوت : هسلج   :: سردآ سردآ
تسارح هرادا  وراد  اذغ و  تنواعم  یولع  غاب  تفه  هداج  یادتبا  نامرک  فلا : تکاپ  لصا  میلست  لحم 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CMMCMM  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت نویساربیلاک ، ، نویساربیلاک ماجنا   ماجنا یناسر   یناسر عالطا   عالطا ناونع : : ناونع 99

تاقحلم تاقحلم وو   رلپاد   رلپاد رلاک   رلاک یفارگونوس   یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 140 ھحفص 6 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/60 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاتیجید جنسوب  هاگتسد  جنپ  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092258000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس  ناتسرهش  ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  تهج  لباترپ  داوم  روزیلانآ  هاگتسدکی  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سدنهم 6 شبن  سدنهم  نابایخ  داشرا  راولب  مایخ  راولب  دهشم  رد  عقاو  داتس  رتفد   ، 9185835543 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  کالپ 18 

:: 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

یلاتیجید یلاتیجید جنسوب   جنسوب هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

لباترپ لباترپ داوم   داوم روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 140 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4012028 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iciiclab.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DRAGER TUBE H2S دیفلوس نژوردیه  رگاسانش  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یخیاشم 03133942810 و 09384774984 مناخ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: dabir@iciiclab.comسکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نامرک یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

132/14/9/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 14:30   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نامرک   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14:30   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949201 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 12  زا   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقحلم رپلاد و  رلاک  یفارگونوس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروارب :

لایر  1/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح هرادا  وراد و  اذغ و  تنواعم  یولع -  غاب  تفه  هداج  یادتبا  نامرک -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقحلم5949420 رلپاد و  رلاک  یفارگونوس  هاگتسد  کی  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  6464   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DRAGER TUBE H2SDRAGER TUBE H2S دیفلوس   دیفلوس نژوردیه   نژوردیه رگاسانش   رگاسانش نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

تاقحلم تاقحلم وو   رپلاد   رپلاد رلاک   رلاک یفارگونوس   یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 140 ھحفص 8 
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-940-54010488 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SA لدم  nox  ) و ( ecotech لدم  co  ) یاهرزیالانآ هب  طوبرم  تست  تاعطق  تازیهجت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یصیخشت رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000800 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناله هدننک  هضرع  عجرم   MERIT MEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   cm 50 زیاس ینوکیلیس  سنج  یفارگویژنآ  یوناث  کیساروت  رتتک  الاک :  مان 
ایرآ تراجت 

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

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

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

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SASA  لدم لدم   noxnox  ) ) وو ( ( ecotechecotech لدم   لدم   coco  ) ) یاهرزیالانآ یاهرزیالانآ هبهب   طوبرم   طوبرم تست   تست تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1515

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف یصیخشت .  .  یصیخشت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب همیمض  دیاب  امتح  تکرش  تیحالص  یهاوگ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هام  تروص 2  هب  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب هتشاد  دم  یآ  هیدیئات  دیاب  مالقا 
1101093614000017 زاین :  هرامش 

دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تایح انیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   QIAGEN هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1  یتاقیقحت  هاگشیامزآ   QIAseq FX DNA Library Kit تیک الاک :  مان 

لدم 180475 شناد 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هام  تروص 2  هب  تخادرپ  دوش  همیمض  روتکاف  شیپ  دیاب  امتح  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  دم  یآ  هیدیئات  دیاب  مالقا  دشاب  همیمض  دیاب  امتح  تکرش  تیحالص  یهاوگ  دشاب  یم  هدنشورف 

3331916496 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  نایگنهرف  کرهش  دابآرظن  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45385005-026  ، 45385003-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45385003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H2S جنسزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000801 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   Crowcon Clip لدم لمح  لباق  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ   QIAseq FX DNA Library KitQIAseq FX DNA Library Kit تیک   تیک ناونع : : ناونع 1717

H2SH2S جنسزاگ   جنسزاگ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 140 ھحفص 10 
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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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه / تلاصا بسچرب  /uid/irc هباشمدکناریا / تسویپ رد  تساوخرد  / اه تیک  دیسر  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  / rt-pcr تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151866502 ددرگ همیمض  روتکافشیپ  / هدنشورفاب لمح 

1101000257002707 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نب یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  وروم  نس  یتراجت  مان  یتست  هبعج 100   COVID-19 Multiplex RT-PCR Detection Kit سوریو صیخشت   PCR تیک الاک :  مان 
هتخای نب  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هتخای 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  / تلاصا بسچرب  /uid/irc هباشمدکناریا / تسویپ رد  تساوخرد  / اه تیک  دیسر  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  / rt-pcr تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09151866502/ هدنشورفاب

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

PCRPCR تیک   تیک ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکماو یزلف  رچکارتسا  یاراد  AVR نامرف لرتنک  یاراد  یرتیل  تیفرظ 125 اب  لاکیدم  ییوراد  لاچخی  هدوب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ...و  شیامن 

1101005443000148 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

بط شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  بط  شیوپ  هدنزاس  عجرم   PTA یتراجت مان   RLAB لدم  Lit 370 تیفرظ ییوراد  یهاگشیامزآ و  لاچخی  الاک :  مان 
کادآ

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  ردو  لیمکت  ءاضماو  رهم  زا  سپ  ینف  تاصخشم  لودج  زین  روتکاف و  شیپو  تادنتسم  هیلک  دشاب . دم  یآ  هناماس  وضع  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . هدنرب هدهعرب   . ینوناق تاروسک   . ههام ود  تخادرپ   . صقان تاداهنشیپ  هب  رثا  بیترت  مدع  ناتسرامیب .  لحم  رد  لیوحت   . دیرخ دادرارق  داقعنا  ددرگ . 

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

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

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکماو ناکماو یزلف   یزلف رچکارتسا   رچکارتسا یاراد   یاراد AVRAVR نامرف   نامرف لرتنک   لرتنک یاراد   یاراد یرتیل   یرتیل 125125 تیفرظ   تیفرظ اباب   لاکیدم   لاکیدم ییوراد   ییوراد لاچخی   لاچخی هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ...و   ...و شیامن   شیامن

2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  هیتمشح -  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل  تسویپ  تسیل  قبط  لماک  تاحیضوت....و  ESR هلول ,CBR هلولو نیلوبولگ  نمویه  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101092453000026 زاین :  هرامش 
راوزبس هیتمشح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  یزب  لانولک  یلپ  نیلوبولگ  نمویه  یتنآ  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  هداد  تمیق  هدش  هداد  یاهدنرب  طقف   - دشابیم ههام  هس  باسح  هیوست   - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگراک 09151701243 یاقآ  سامت  نفلت 

9613873137 یتسپ :  دک  یلم ،  غاب  بنج  یدابآدسا -  نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44011600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238719-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنلردنب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنرب  هدهع  هب  امامت  یربراب  ات  تکرش  زا  الاک  لمح  هنیزه  تس.ویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزا  مزاول  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090888000054 زاین :  هرامش 

هگنل ردنب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سای دبیم  ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنرب  هدهع  هب  امامت  یربراب  ات  تکرش  زا  الاک  لمح  هنیزه  تس.ویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزا  مزاول  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7971933647 یتسپ :  دک  هگنلردنب ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  نازابناج -  راولب  هگنلردنب -  ناتسرهش  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44244015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44244019-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط افطل   افطل تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لماک   لماک تاحیضوت....و   تاحیضوت....و ESRESR هلول   هلول ,, CBRCBR هلولو   هلولو نیلوبولگ   نیلوبولگ نمویه   نمویه یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع
دوش دوش

2 12 1

mlml   55 قیرزت   قیرزت فرصمرابکی   فرصمرابکی گنرس   گنرس یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ مزاول   مزاول مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2222
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کرانک نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لیوحت  مالقا  هیلک  هتفه  کی  فرظ  هدنرب  مالعازادعبورظندروم  یاهالاک  ندوب  یسناژرا  هب  هجوتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چولب مناخ  09335968585 ددرگ

1101092579000024 زاین :  هرامش 
کرانک نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ADALTIS S.R.L یتیک هتسب 1   EIAgen Detect HIV 4 Total Screening Kit 96T عون  HIV تیک الاک :  مان 
رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت 

هتسب 99 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزهدنشاب  یتسویپ  تسیل  قبطورادناتساواضقنا  خیرات  یاراد  یتسیاب  یم  رظن  دروم  یاهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.چولب مناخ  09335968585 دیریگب سامت  هطوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج 

9981635544 یتسپ :  دک  کرهش ،  یناشن  شتآ  یوربور  یرتسگداد  بنج  ییاوه  هاگیاپ  یوربور  کرانک  کرانک ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35389122-054  ، 35382411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35382411-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EIAgen Detect HIV 4 Total Screening Kit 96TEIAgen Detect HIV 4 Total Screening Kit 96T عون   عون   HIVHIV  تیک تیک ناونع : : ناونع 2323

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 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 300  شفنب  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابر 09151861442

1101000257002704 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تیلا بط  هسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SINOLINKS یتراجت مان  یددع  نتراک 14   LC2 لدم  L زیاس یکشزپ  یرمیلپ  شفنب  سپیلک  الاک :  مان 
نتراک 300 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 300  شفنب  سپیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابر 09151861442

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شفنب شفنب سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 2424

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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد   IRC دک تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 ددع  دادعت 100  نودلداش  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابر 09151861442

1101000257002705 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد   IRC دک تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 ددع  دادعت 100  نودلداش  رتتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابر 09151861442

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتشلا هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودلداش نودلداش رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 2525

رزتپ رزتپ نرد   نرد وو   یدبک   یدبک کیکی   کیمورک   کیمورک خنخن   وو   دنلب   دنلب بویت   بویت نشنتسکا   نشنتسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 140 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2un63vymayssv?user=73474&ntc=5948546
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948546?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخادرپ  irc دک یاراد  دشاب  یم  ددع  هب  مالقا  همهدادعت   ... رزتپ نرد  یدبک و  کی  کیمورک  خن  دنلب و  بویت  نشنتسکادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 09167069403 هس 

1101093606000115 زاین :  هرامش 
رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 
نتراک 300 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
یکشزپ مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 25  یکشزپ  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نایناریا دادماب  زر  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  رترب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 640   cm 150 زیاس یکشزپ  بویت  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

عجرم  BARD هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 6   Fr 34 زیاس یژولوروا   Drainage Catheters Pezzers 2 eyes Proportionate Hea رزتپ رتتاک  الاک :  مان 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BARD یتراجت مان  انیس  شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع 

هبعج 20 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناشخب دیون  هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  کیمورک 1  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
زربلا تمالس 

هبعج 48 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ   irc دک یاراد  دشاب  یم  ددع  هب  مالقا  همهدادعت   ... رزتپ نرد  یدبک و  کی  کیمورک  خن  دنلب و  بویت  نشنتسکادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09167069403

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32530411-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948551 :: 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
1101091794000573 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 : 
1401/09/10 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 3  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

لاسگرزب لاسگرزب کیتباربیاف   کیتباربیاف پوکسودنآ   پوکسودنآ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 2727
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ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بیترت یدقن  یاهتساوخ  رد  هب   _ دشابیم هباشم  دک  _ هار هس  ای  هار  ود  ( ددع 1000) تناس رد 20 چنرف  تقوم 7 یس  یو  یس  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دش دهاوخن  هداد  رثا 

1101090988000890 زاین :  هرامش 
زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   WELFORD یتراجت مان  یددع  نتراک 50   CVC-3004 دک  7F زیاس یقورع  یبلق   triple lumen یس یو  یس  رتتاک  الاک :  مان 
راکشآ وترپ  یکشزپ 
نتراک 1000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخ  رد  هب   _ دشابیم هباشم  دک  _ هار هس  ای  هار  ود  ( ددع 1000) تناس رد 20 چنرف  تقوم 7 یس  یو  یس  رتتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هب  _ دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دش

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس 2020 ردرد   چنرف   چنرف تقوم  77 تقوم یسیس   یویو   یسیس   رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 2828
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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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابر دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپدشاب 6 هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 50  هار 16  هس  یس  یو  یس  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151861442

1101000257002706 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   KIMAL یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 7 زیاس لدم 115703  هار  یس 3  یو  یس  یزکرم  دیرو  یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
نتراک 50 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابر 09151861442 دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپدشاب 6 هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 50  هار 16  هس  یس  یو  یس  رتتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ / تسیل  قبط  شم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000476 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت گنر  جاسن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 3  هبعج   15x15 cm زیاس یحارج  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /   IRC دک روتکاف و  شیپ   - ههام هیسن و 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 هار   هار هسهس   یسیس   یویو   یسیس   رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 2929

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ / / تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط شمشم   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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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 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  *-- تسویپ قبط  یهاگشیامزآ  تاموزلم  ملق  41 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000331 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   DIASORIN هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 100  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  سناسنیمول  یمک   T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

دمراف ایرآ  یناگرزاب 
هتسب 1 دادعت : 

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

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  -- هدازدوج 09160892250 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا *-- *-- تسویپ تسویپ قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تاموزلم   تاموزلم ملق   ملق 4141 ناونع : : ناونع 3131
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ژویفیرتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000699 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EPPENDORF هدنزاس عجرم   CENTRIFUGE یتراجت مان   5418R لدم یزیمور  یهاگشیامزآ  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

رتسگ زیهجت  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف لئاسم  دروم  ردودشاب  یم  ههام  تخادرپو 4 دشاب  یم  داتدروم  تسویپ  طیارش  قبط  الاکو  دشاب  یم  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  قوثو  سدنهم  یاقآ  0924077171 هرامشاب

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

هپت هوارم  یولع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا رتناک  لس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099621000002 زاین :  هرامش 

هپت هوارم  یولع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هپت هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یوارغ 09906523646  مناخ  سدنهم  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4997137676 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  - هپت هوارم  ناتسرهش  - ناتسلگ ناتسا  هپت ،  هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35451944-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35451944-017 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 3232

کیتاموتا کیتاموتا رتناک   رتناک لسلس   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3333
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 100  تناس  زیاس 40  تیکوراگ  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000802 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سورالب  هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   mm 400 لوط زاب  یاه  مخز  هیلخت  دربراک  تیگوراک  لدم  نرد  الاک :  مان 

یوجدم هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   100100 دادعت   دادعت تناس   تناس   4040 زیاس   زیاس تیکوراگ   تیکوراگ نرد   نرد ناونع : : ناونع 3434
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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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

80*100 زوسن هلابز  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000600 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارتچ هدننک  هضرع  عجرم  نبران  تسالپ  ارتچ  هدنزاس  عجرم   kg 30 هسیک  80x100 cm زیاس ناتسرامیب  ینوفع  یاه  هلابز  والکوتا  لباق  ءاحما  زوسن  هسیک  الاک :  مان 

نبران تسالپ 
هسیک 300 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

80*100 زوسن هلابز  هسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشمدک ناریا 

دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

دوش یم  هداد  تشگرب  تیفیک  مدع  تروصرد 

 : 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

8080 ** 100100 زوسن زوسن هلابز   هلابز هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 3535
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمزومرک  یاه  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000347 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ددرگ تسویپ  لماک  تاصخشم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  12 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمزومرک یمزومرک یاه   یاه پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 3636
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا حیحص  تساوخرد  اهدادعت 1/3   - ) تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000172 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WEAVER هدنزاس عجرم   g 114 فرظ  TEN 20 دورتکلا لژ  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تدوع  هنیزه  الاک  تریاغم  تروصرد  دات -  زا  سپ  ههام  ود  هیوست  لحم -  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقورحم مناخ   05141427311 نایچندعم -  یاقا  سامت 09153520324  هرامش  تسیمازلا -  تازج 

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gg  1 141 14 فرظ   فرظ   TEN 20TEN 20 دورتکلا   دورتکلا لژلژ   ناونع : : ناونع 3737
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دنزاش قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیحم یبسن  تبوطر  لانگیس  لاسرا  تهج  دنزاش  یترارح  هاگورین  رد  طیحم  جنس  تبوطر  روسنس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  هب 

1101001486000009 زاین :  هرامش 
دنزاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   AP9335TH تبوطر امد و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  امازلا  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813884781 یتسپ :  دک  رهم ،  نامتخاس  - یمیجن دیهش  هچوک  - یرادنامرف نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244148-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34021511-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هبهب   طیحم   طیحم یبسن   یبسن تبوطر   تبوطر لانگیس   لانگیس لاسرا   لاسرا تهج   تهج یترارح   یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   طیحم   طیحم جنس   جنس تبوطر   تبوطر روسنس   روسنس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع
ناریا ناریا قرب   قرب هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم

3838
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمور نک  مخ  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000410 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DC-010-01 دک دیرفآ  زیهجت  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  سکونیا  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 35 زیاس نک  مخ  کالپ  روتکارتر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

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

زا سپ  هامکی  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت  - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور نکنک   مخمخ   کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 3939
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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 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- تسویپ قبط  یهاگشیامزآ  تاموزلم  ملق   28 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000332 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   AXYGEN یتراجت مان  یتس  نتراک 1   AP-STR-KIT-2 لدم رلپمسرس  کر  ریغتم و 3  رلپمس  ازجا 3  دادعت  یهاگشیامزآ  رلپمس  تس  الاک :  مان 

اتکی بط  ادنو 
تس 1 دادعت : 

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

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  ---- هدازدوج مناخ  ینف 09160892250  تاعاطا  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- تسویپ تسویپ قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تاموزلم   تاموزلم ملق   ملق   2828 ناونع : : ناونع 4040
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگتخوس شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000505 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   HUMECA هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   V15 لدم  1x1/5 in زیاس تسوپ  تفارگ  رشم  هاگتسد  لیرتسا  هحفص  الاک :  مان 

تمالس رادم 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/26 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگتخوس یگتخوس شمشم   ناونع : : ناونع 4141
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاگتسد کی  دادعت  یرتیل  یروف 20  رزیالیرتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000803 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
تخت ناهیک  یناتسرامیب  تاعونصم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PV911 لدم رزیالیرتسا  دربراک  یقرب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هاگتسد هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت یرتیل   یرتیل   2020 یروف   یروف رزیالیرتسا   رزیالیرتسا ناونع : : ناونع 4242
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نارهت بونج  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیئورتوپیاه یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030618000051 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتفیس یتراجت  مان  یددع  هتسب 100  یدنب  هتسب  عون  یهاگشیامزآ  دراوم  ریاس  نوخ و  دنق  تست  یارب  یریگنوخ  تهج  فرصمرابکی 21  ینمیا  تسنال  الاک :  مان 

راک امنهر  کین  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  عجرم  تستال 
هتسب 30000 دادعت : 

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

تسویپ تساوخرد  - دشاب یم  ههام  هس  هیوست  - دشاب وضع  دمیآ  رد  تکرش  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09123352087  اب  لاوس  تهج  - دشاب هلاسود  لقادح  فرصم  خیرات  - دوش لاسرا  دیاب  امتح  دات  تهج  هنومن  - دشاب یم 

1417863181 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یعیفش  دیهش  هچوک  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475700-021  ، 66475600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475600-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / روتکاف تسیل  قبط  دادعت 200  هب  تیگوراک  ترد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000478 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سورالب  هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   mm 400 لوط زاب  یاه  مخز  هیلخت  دربراک  تیگوراک  لدم  نرد  الاک :  مان 

یوجدم هدننک 
ددع 200 دادعت : 

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

ههام هیسن و 6  تروصب  دیرخ  هدنشورف / اب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /  irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدیئورتوپیاه یدیئورتوپیاه یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4343

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // روتکاف روتکاف تسیل   تسیل قبط   قبط   200200 دادعت   دادعت هبهب   تیگوراک   تیگوراک ترد   ترد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  درخ  طیارشو  تساوخرد  قبط  رصن  یماد  یوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپو  ناتسا  یکشزپماد  زا  وراد  شخپ  زوجم  هیارا 

1101001609002910 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  وراد  نافرع  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  دصرد  نفورپوتک 10 یتراجت  مان   ml 50 لایو  mg\ml 10 زد یقیرزت  لولحم  یماد  یوراد  نفورپوتک  الاک :  مان 
وراد نافرع  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

لایو 4000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  درخ  طیارشو  تساوخرد  قبط  رصن  یماد  یوراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپو  ناتسا  یکشزپماد  زا  وراد  شخپ  زوجم  هیارا 

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوجم زوجم هیارا   هیارا هدنشورف   هدنشورف هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه یلام   یلام نیمات   نیمات زازا   سپسپ   هیوست   هیوست یتسویپ   یتسویپ درخ   درخ طیارشو   طیارشو تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رصن   رصن یماد   یماد یوراد   یوراد ناونع : : ناونع
روتکاف روتکاف شیپو   شیپو ناتسا   ناتسا یکشزپماد   یکشزپماد زازا   وراد   وراد شخپ   شخپ

4545
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یس یس  راردا 70  یروا  عمج  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000805 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ریبدت بط  جنرت  هدننک  هضرع  عجرم   AXON هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 500  دک 17033566  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  راردا  یروآ  عمج  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     7070 راردا   راردا یروآ   یروآ عمج   عمج فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 4646
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کیدتاک  تظافح  نپوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000249 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا نایاس  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DL648 لدم رگال  اتید  هلول  ششوپ  کیدتاک  تظافح  ژاتلو  یریگ  هزادنا  تبث و  هاگتسد  الاک :  مان 

سوت
هاگتسد 10 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کیدتاک  تظافح  نپوک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  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 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصمرابکی یذغاک  رویسر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000172 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایمیک نمیا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BIO SAFE یتراجت مان  یددع  نتراک 300   cc 800 تیفرظ  RCV-800 لدم فرصم  رابکی  یکشزپ  رویسر  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لاسرا  ههامود / تخادرپ   / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگال رگال اتید   اتید هلول   هلول ششوپ   ششوپ کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح ژاتلو   ژاتلو یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا وو   تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4747
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هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  عومجم  تمیق  تسویپ  قبط  فرعم  درادناتسا و  لولحم  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000170 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هدننک  هضرع  عجرم   SUPELCO یتراجت مان   ml 100 یرمیلپ یرطب  یدنب  هتسب  عون   ICP صوصخم زیلانا  دربراک  یرصنع  دنچ  درادناتسا  لولحم  الاک :  مان 

فیرش یامزآ 
یرطب 1 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  تنواعم  برد  ات  لاسرا  الاک و  لمح.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  .دیهدب  تمیق  الاک  حرش  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  حرش  هب  ییوراد  دمک  یراتسرپ و  هاگتسیا  تساوخرد  زا  روظنم  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000036 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Cubmax WL لدم  316x598x840 mm زیاس یناتسرامیب  تنیباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحمزا دیدزاب  ، دشابیم فارطا  یاهرهش  یراسرهش و  صتخم  تساوخرد  نیا  ، هدنشورفاب لمح  هیارک  ناتسرامیبرد  لیوحتزور  45 یلا 30 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09119241169  : هرامش زاین ب  تروص  رد  دشاب  رازاب  رد  دوجوم  سنج  نیرتهب  1و  هجرد نیروک  فا و  ید  ما  سنج  ، دشابیم یمازلاراک  هنومن  نتشاد  هارمه  هب  و 

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

دوش دوش هداد   هداد عومجم   عومجم تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ قبط   قبط فرعم   فرعم وو   درادناتسا   درادناتسا لولحم   لولحم افطل   افطل تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4949

یناتسرامیب یناتسرامیب تنیباک   تنیباک ناونع : : ناونع 5050
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیسل  قباطم  لوا  هاگشیالاپ  یهاگشیامزآ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000261 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

هژورپ 9 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تیسل  قباطم  لوا  هاگشیالاپ  یهاگشیامزآ  تازیهجت  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314337-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تیسل   تیسل قباطم   قباطم لوا   لوا هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 5151
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یکشزپ مولع  هاگشناد  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دنجریب

یبونج 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلوزیا نویساربیلاک  هیداتو  یمازلا   iso13485 ندوب اراد  نسکاو .  هناخدرس  ددع  یزادنا 2  هار  بصن و  لمح \  \ دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا   . 7025

1101091892000006 زاین :  هرامش 
دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

لیتساورتکلا  ES940 لدم یتعنص  هناخدرس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا هلوزیا 7025  نویساربیلاک  هیداتو  یمازلا   iso13485 ندوب اراد  دوب .  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155615587  . دشابیم تسویپ  تاصخشم  اب  یتساوخرد  فیدر  دادعت 5  عجرم . 

هرادا بنج  دیحوت –  سردم و  نابایخ  لصاف  دح  دادرخ - نابایخ 15  دنجریب - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9718733167 یتسپ :  دک  ، 

32395504-056  ، 32395400-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32445672-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

70257025 هلوزیا   هلوزیا نویساربیلاک   نویساربیلاک هیداتو   هیداتو یمازلا   یمازلا   iso13485iso13485 ندوب   ندوب اراد   اراد نسکاو .  .  نسکاو هناخدرس   هناخدرس ددع   ددع   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح \  \  لمح \\ دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ..

5252
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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 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابر دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 100  ینامرد  یمیش  تروپ  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151861442

1101000257002712 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ماگمه ناروارف  هدننک  هضرع  عجرم   FB MEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   VSP1026KT لدم لاسگرزب  درادناتسا  ینامرد  یمیش  تروپ  الاک :  مان 
POM سنج  fr 9 زیاس

ددع 100 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابر 09151861442 دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 100  ینامرد  یمیش  تروپ  رتتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد ینامرد یمیش   یمیش تروپ   تروپ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 5353
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ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  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 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لمح  هنیزه  / ههام 4 تخادرپ / زکرم رابنارد  لیوحت  - تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  مالقا  / هباشم یمالعا  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز ماظن  یاقآ   09132059740/ هدنشورف هدهع 

1101092585000001 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  دصرد  یواگ 22 نیموبلآ  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لمح هنیزه  / ههام 4 تخادرپ / زکرم رابنارد  لیوحت  - تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا  / دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز ماظن  یاقآ   09132059740/ هدنشورف هدهع  هب 

8164969459 یتسپ :  دک  بابرا ،  هارراهچ  ضیف - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36617062-031  ، 36617065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36617460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ دصرد   دصرد 2222 یواگ   یواگ نیموبلآ   نیموبلآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 5454
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه 05831514002/ الاک دیسر  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  /irc/uid/ تلاصا بسچرب  / تسویپرد تساوخرد  / زیلاید یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح 

1101000257002713 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب  رامیب  زیلاید و  هاگتسد  نیب  یطابترا  هلیسو  ینایرش  یدیرو و  الوتسیف  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیبات لمح  هنیزه  05831514002/ الاک دیسر  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  /irc/uid/ تلاصا بسچرب  / تسویپرد تساوخرد  / زیلاید یفرصم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفاب

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

زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد نیب   نیب یطابترا   یطابترا هلیسو   هلیسو ینایرش   ینایرش وو   یدیرو   یدیرو الوتسیف   الوتسیف شکم   شکم وو   قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 5555
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000196 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
متشه یوراد  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIGMA یتراجت مان  یژولویبورکیم  دربراک  مرس  نودب   EX 293 مرس تشک  طیحم  الاک :  مان 

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

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

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویبورکیم یژولویبورکیم دربراک   دربراک مرس   مرس نودب   نودب   EX 293EX 293  مرس مرس تشک   تشک طیحم   طیحم هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 140 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/57gmc9k3f2mds?user=73474&ntc=5949212
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949212?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یوش  مشچ  لواژ و  بآ  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000250 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 450  ینمیا  یوش  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  هدولاش  یتراجت  مان   SHA 895 دک  DEZ لدم لحم  رد  لواژ  بآ  دیلوت  تیلباق  اب  کمن  زیلورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یوش  مشچ  لواژ و  بآ  نزخم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوش یوش مشچ   مشچ وو   لواژ   لواژ بآبآ   نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 5757
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساربیلاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000299 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرشب  - 

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

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

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

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

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

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساربیلاک نویساربیلاک ناونع : : ناونع 5858
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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 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک یکیتسالپ 6 راد  لرپ  فافش 100*16  یهاگشیامزآ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000360 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 2250  یدنب  هتسب  عون   mm 100 عافترا  mm 16 رطق یکیتسالپ  سنج  یهاگشیامزآ  هداس  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
لدم 11014
نتراک 6 دادعت : 

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

دیاب تکرش  * یمازلا هنومن  لاسرا   * ههام تخادرپ 3  * هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه  * یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  .دشاب * یم  هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هیارک  سپ  عوجرم و  ندشن  دات  تروص  رد  * دشاب یگدنیامن  رابتعا  یاراد  دشاب و   IMED رد تبث  دک IRC و  یاراد 

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

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

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک نتراک 66 یکیتسالپ   یکیتسالپ راد   راد لرپ   لرپ   1616 ** 100100 فافش   فافش یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 5959

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یناریا   یناریا امتح   امتح الاک   الاک دهد   دهد هئارا   هئارا یسیس   رارا   یایا   وو   دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد ارار   الاک   الاک شورف   شورف زوجم   زوجم دشاب   دشاب دمیآ   دمیآ ردرد   تکرش   تکرش ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ددع   ددع   10001000 تسنال   تسنال درز -  -  درز تکویژنآ   تکویژنآ

6060
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.تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب  یناریا  امتح  الاک  دهد  هئارا  یس  را  یا  دشاب و  هتشاد  ار  الاک  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ددع  تسنال 1000  درز -  تکویژنآ 

1101006020000066 زاین :  هرامش 
رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وراد بای  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   SOFTCLIX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  نوخ  دنق  تسنال  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   10x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 800 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
لصا ادخان  یده  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DORCO هدنزاس عجرم   DORCO یتراجت مان   TD 709 لدم هبل  ود  هداس  شارتدوخ  غیت  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

تداعس بط  ناشیدنا  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  لا  هدیا  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   cc 2000 تیفرظ لاسگرزب  فرصم  رابکی  راردا  هسیک  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نایژرپ هدننک  هضرع  عجرم   COMFYCATH یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   g 24 زیاس  IV cannula تکویژنآ الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادن دمیا  هب  یزاین  فرصم  رابکی  تلیژ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یا 2 هفک  وزارت  - ددع 2 راک جنسدق  وزارت  - ددع کی  مادکره  - یریگ هنومن  یلدنص  - نامسناپ یلیارت  - تیکینوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000171 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زربلا زیهجت  نیهب  اتسر  هدننک  هضرع  عجرم   BELL هدنزاس عجرم   BELL یتراجت مان   S203 لدم یهاگشیامزآ  وزارت  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تنامض  تیفیکاب و  سانجا  دیهدب  ار  تساوخرد  عومجم  تمیق  الاک  حرش  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: 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 22 یایا   هفک   هفک وزارت   وزارت -- ددع ددع 22 راک راک جنسدق   جنسدق وزارت   وزارت -- ددع ددع کیکی   مادکره   مادکره -- یریگ یریگ هنومن   هنومن یلدنص   یلدنص -- نامسناپ نامسناپ یلیارت   یلیارت -- تیکینوس تیکینوس ناونع : : ناونع 6161
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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 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  راد  نوتسیپ  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرو  - IMED اهس -  یتساوخرد :  یاه  دنرب 

1201060023000731 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دوش یم  هداد  خساپ  یداهنشیپ  یاهدنرب  هب  طقف  - 
نایرداهب 09177927515 یاقآ  سانشراک : 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  42,000 دادعت : 

1401/09/01 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

دیرو دیرو  -  - IMEDIMED اهس -  -  اهس یتساوخرد :  :  یتساوخرد یاه   یاه دنرب   دنرب لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت راد   راد نوتسیپ   نوتسیپ   1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 6262
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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 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  راد  نوتسیپ  گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرو  - IMED اهس -  یتساوخرد :  یاه  دنرب 

1201060023000730 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دوش یم  هداد  خساپ  یداهنشیپ  یاهدنرب  هب  طقف  - 
نایرداهب 09177927515 یاقآ  سانشراک : 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200,000 دادعت : 

1401/09/01 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

دیرو دیرو  -  - IMEDIMED اهس -  -  اهس یتساوخرد :  :  یتساوخرد یاه   یاه دنرب   دنرب لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت راد   راد نوتسیپ   نوتسیپ   55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 140 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7gy5dpbdh76ud?user=73474&ntc=5949353
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949353?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرال مریب  رغصا  یلع  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هداد  تمیق  تاحیضوت  رد  یتساوخرد  کرام  افطل  - دشاب یم  ههام  هیوست 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090441000054 زاین :  هرامش 

ناتسرال ج )  ) مریب ع   رغصا   یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MARTINI یتراجت مان   PH55 لدم یهاگشیامزآ  یملق  رتم   PH الاک :  مان 

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

ناکین تعنص  ناتسراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DS82 لدم تبوطر  تبث  امد و  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7438137663 یتسپ :  دک  رغصا ،  یلع  ترضح  ناتسرامیب  - ادهش نادیم  - مریب رهش  - ناتسرال ناتسرهش  - سراف ناتسا  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52553170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52552299-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبوطر تبوطر تبث   تبث وو   امد   امد رگالاتید   رگالاتید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ یملق   یملق رتم   رتم   PHPH ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  تادهعت  هیلک  هارمه  هب  یلولحم  دورتکلا  زاگ  دالب  هاگتسد  ددع  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000089 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TECHNO MEDICA CO.LTD هدنزاس عجرم   GASTAT-700 لدم یهاگشیامزآ  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

شناد میلقا 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دشاب یم  یتساوخرد  کرادم  هیلک  یراذگراب  هب  طونم  تمیق  ییاشگزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  مالعتسا و  طیارش  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  یاه  هاگتسد  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  هاگشناد  رابنا  ات  ییاج  هباج  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

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

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط تادهعت   تادهعت هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   یلولحم   یلولحم دورتکلا   دورتکلا زاگ   زاگ دالب   دالب هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع 44 ناونع : : ناونع 6565

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 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  ینالوط  یاضقنا  خیرات  اب  افلآ   TPI تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشکیم لوط  هام  دودح 4  الاک  هجو  تخادرپ 
1101000257002718 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  یتیک  ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I نینوپورت تیک  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگن دیق  هدوزفا  شزرا  تایلام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یموب  احیجرت  هدننک  نیمات 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه 

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

32228111-058  ، 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

افلآ افلآ   TPITPI تیک   تیک ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکاسرس ، سنویتسا بصع و  یچیق  ، یج تروک  ، الابرس میقتسم و  چناپ  ، الابرس میقتسم و  سپسروف  )ENT یپوکسودنآ تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع مادک 3  ره  (. ینیب یرالیزگام  والابرس 

1101091057000442 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یچیق ، بصع یچیق   ، یج تروک  ، الابرس چناپ  ، میقتسم چناپ  ، الابرس سپسروف  ، میقتسم سپسروف   ) لماش  ENT یپوکسودنآ تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شیپ.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.ههام  تخادرپزاب.تسا 8 هباشم  دک  ناریا.ددع  مادک 3  ره  زا  ( ینیب یرالیزگام  والابرس  نشکاسرس  ، سنویتسا

.ددرگ تسویپ  روتکاف 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضر ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا کیتام  ونپ  ویو  کاش  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030646000032 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو دات  تخاس 5  هناورپ  یاراد  -4 اپورا CE همانیهاوگ یاراد  -3 چاتو یگنر  شیامن  هحفص  توافتم 2 - زیاس  اب  ده  یرس  هس  یاراد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  هس  لقادح  روتکاف  تخادرپ  سامت 09173364264 5- هرامش  ناراطع  سدنهم  یاقآ  بانج  هاگنامرد  یکشزپ  تازیهجت 

7193613111 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  یرهطم و  دیهش  ینامرد  عمتجم  یزامن  نادیم  ، دنز نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127709-071  ، 36121230-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32319304-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ENTENT یپوکسودنآ یپوکسودنآ تستس   ناونع : : ناونع 6767

یناریا یناریا کیتامونپ   کیتامونپ ویو   ویو کاش   کاش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب  یناریا  امتح  الاک  دهد  هئارا  ربتعم  یس  را  یا  دشاب  هتشاد  شورف  زوجم  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006020000069 زاین :  هرامش 

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 250  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  سالک 5  ییایمیش  راخب  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع 
هبعج 250 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یلور  رادقم 50  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  راخب  بسچ  سالک 1  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

ینادزی اضریلع  هدننک 
هبعج 200 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یناریا   یناریا امتح   امتح الاک   الاک دهد   دهد هئارا   هئارا ربتعم   ربتعم یسیس   رارا   یایا   دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد شورف   شورف زوجم   زوجم تکرش   تکرش ناونع : : ناونع 6969
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000324 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
یکشزپ دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  نتراک 150   cc 100 زیاس یدیرو  لولحم  وراد و  قیرزت  یکشزپ  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

دیرو
نتراک 5250 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابن داتدروم  هچنانچ  دشاب  IRC دکو الاک  تلاصا  بسچرزب  یارادالاکو  IMED یاراد هدننک  نیمات  تسورکیمددع  5250 دادعت یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفاب لاسرا  هنیزهدشابیمندقن  ناونع  چیه  هب  ههام  طقف 3 تخادرپ.دوشیم  هداد  تدوع 

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

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع 7070
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه - تسا عنامالب  تمیقو  تیفیک  طرش  هب  دنرب  هنوگ  ره  هئارا  تسا - هباشم  دک  ناریا  تفه - زیاس  هار  هس  یپ  یو  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ددع  هب  دادعت  هدنشورف  اب  یربرابو  لاسرا 

1101091800000643 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS INTERNATIONAL یتراجت مان  یددع  نتراک 10   CV-703-20 لدم  F 7 زیاس هار  هس   CVC رتتاک الاک :  مان 
زیهجت

نتراک 200 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا هنیزه   هنیزه -- تسا تسا عنامالب   عنامالب تمیقو   تمیقو تیفیک   تیفیک طرش   طرش هبهب   دنرب   دنرب هنوگ   هنوگ رهره   هئارا   هئارا تسا - - تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تفه - - تفه زیاس   زیاس هار   هار هسهس   یپیپ   یویو   یسیس   ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ددع   ددع هبهب   دادعت   دادعت هدنشورف   هدنشورف اباب   یربرابو   یربرابو

7171
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باریز ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094718000012 زاین :  هرامش 

باریز ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ حرش  هب  تسیل   1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4781779718 یتسپ :  دک  یدازآ ،  باریز خ  هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42452955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42452255-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 5   . هنومن دات  زا  سپ  دیرخ  . Thermo fischer دنرب طقف  یژولوتاپ  نزورف  بسچ  ددع   50  . هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614001115 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شناد هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BIO OPTICA MILANO S.P.A هدنزاس عجرم   cc 100 فرظ یژولوتاپ  نشکاس  نزورف  تفاب  بسچ  الاک :  مان 

راک
ددع 20 دادعت : 

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

ههام هیوست 5   . هنومن دات  زا  سپ  دیرخ  . Thermo fischer دنرب طقف  یژولوتاپ  نزورف  بسچ  ددع   50  . هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

ههام ههام   55 هیوست   هیوست  . . هنومن هنومن دات   دات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ ..   Thermo fischerThermo fischer  دنرب دنرب طقف   طقف یژولوتاپ   یژولوتاپ نزورف   نزورف بسچ   بسچ ددع   ددع   5050  . . هباشمدکناریا هباشمدکناریا 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 140 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9ndk8aym9t5yf?user=73474&ntc=5949617
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949617?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xdtva7jfjevj4?user=73474&ntc=5949619
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949619?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب دادعت 5 اب   GC دنرب یمرگ   100( عیام ردوپ و   ) یلارود ینیزر  لیرکآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000236 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   RELIANCE DENTAL MFG هدنزاس عجرم   DURALAY یتراجت مان   oZ 4 یطوق یلارود  لیرکآ  الاک :  مان 

داگراساپ ابید  تراجت  هدننک 
یطوق 5 دادعت : 

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

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یهاگشیامزآ  صخاش  قبط   KCL دیارلک میساتپ  نت   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006262 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 : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن ترازو  دات  دروم  ناگدننک  دیلوت  وزج  هک  دریگ  یم  رارق  یسررب  دروم  یناگدننک  تکرش  داهنشیپ  افرص.دشاب  یم  یروف  الاک  هب  زاین  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یرازگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  سکف  سامت و  هرامش  هئارا و  تکرش  گریرس  رد  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  افطل  .دنتسه 

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

یلارود یلارود ینیزر   ینیزر لیرکآ   لیرکآ ناونع : : ناونع 7474

KCLKCL دیارلک   دیارلک میساتپ   میساتپ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللجم رتکد   Laboratory moleom lar 92.10g/mol دیرگ  Glycerol 2.35 lit تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000346 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
دشاب هتشاد  رابتعا  لاسکی  لقادح  - 

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

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  *-- تساداتدروم یناریا  کرام  مرس ***  تس  ددع  11000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000330 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 11000 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ماجنا  یراذگ  تمیق  زکرم  تساوخرد  اب  قباطم  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  --- هام هیوست 5 -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Laboratory moleom lar 92 .10g/molLaboratory moleom lar 92 .10g/mol دیرگ   دیرگ   G lycerol 2 .35 litG lycerol 2 .35 lit ناونع : : ناونع 7676

مرس مرس تستس   ددع   ددع 110001 1000 ناونع : : ناونع 7777

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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153552 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ukas نویساربیلاک یهاوگ  اب  هارمه   sprt امد روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/27 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  147147   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ukasukas نویساربیلاک   نویساربیلاک یهاوگ   یهاوگ اباب   هارمه   هارمه   sprtsprt امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7878

یناتسرامیب یناتسرامیب رکال   رکال دمک   دمک یکشزپ -  -  یکشزپ هدنورپ   هدنورپ تراچ   تراچ نامسناپ   نامسناپ یلارت   یلارت سناژروا -  -  سناژروا یلارت   یلارت یتشپ -  -  یتشپ اباب   هروبات   هروبات یکشزپ -  -  یکشزپ هدنورپ   هدنورپ تراچ   تراچ یلارت   یلارت ناونع : : ناونع
یناتسرامیب یناتسرامیب   ECGECG هاگتسد   هاگتسد لمح   لمح یلارت   یلارت هقبط -  -  هقبط هسهس   هفحلم   هفحلم وو   سابل   سابل لمح   لمح نیب   نیب - - 

7979
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یتسویپ دیرخ  طیارش  قبط  گنیلته  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000464 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیذآ  تمالس  ورشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PSA2142 لدم  49x40 cm زیاس  ABS سنج هناخ  یکشزپ 25  هدنورپ  تراچ  یلارت  الاک :  مان 

نیذآ تمالس  ورشیپ  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
تشادهب نایوپ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HAMRO یتراجت مان   NO OO-2106 لدم یزاگ  کج  یتشپ و  اب  هروبات  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   CHANG GUNG MEDICAL هدنزاس عجرم   CGM یتراجت مان   MP 2141 دک  ABS سنج وراد  لمح  صوصخم  یناتسرامیب  یلارت  الاک :  مان 
تشادهب نایوپ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناهج شقن  بط  دار  هدننک  هضرع  عجرم  ناهج  شقن  بط  دار  هدنزاس  عجرم   46x73x100 cm زیاس  ABS سنج  PTR46 لدم سناژروا  یلارت  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
یرسک زیهجت  سیدهب  هدننک  هضرع  عجرم  یرسک  زیهجت  سیدهب  یتراجت  مان  لدم 1516   ABS سنج هقبط  هس  نامسناپ  یلارت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

اردص زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  زابکاخ  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان   KH3060 لدم  ABS سنج گرب  کت  یکشزپ  هدنورپ  تراچ  الاک :  مان 
اردص زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

ددع 120 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

روشک اردص  زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  زابکاخ  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان   KH3080 لدم  ABS سنج گرب  ود  یکشزپ  هدنورپ  تراچ  الاک :  مان 
اردص زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

ددع 120 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

بط اهاط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیون  بط  اهاط  هدنزاس  عجرم   T9001 لدم  490x450 mm زیاس  ABS سنج یناتسرامیب  رکال  دمک  الاک :  مان 
دیون

ددع 80 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دیون بط  اهاط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیون  بط  اهاط  هدنزاس  عجرم   E1730 لدم یناتسرامیب   ECG هاگتسد لمح  یلارت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   120x40x90 cm زیاس  ST80 لدم یناتسرامیب  هقبط  هس  هفحلم  سابل و  لمح  نیب  الاک :  مان 

بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000464 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   S.M.T یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SUPRAFLEX CRUZ لدم  2/25x28 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ایرآ بلق  نامرد  هدننک 
ددع 24 دادعت : 

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

دشابیم ههام  تخادرپزاب 5  تدم  دشاب /   IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع 8080
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 لافطا رتوک  تیلپ  - ددع  500 لاسگرزب رتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000794 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هسیک   E0560 دک رتوک  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

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

دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دقن  تخادرپ 

هدنشورف  هدهع  رب  هیارک  ناتسرامیب –  یالاک  رابنا  لحم  رد  لیوحت 
دش دنهاوخ  عوجرم  اهالاک  ، تیفیک دات  مدع  تروص  رد 

دیلوت هب  خیرات  نیرت  کیدزن 
ددرگ همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

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   100100 لافطا لافطا رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ -- ددع ددع   500500 لاسگرزب لاسگرزب رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 8181
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا  یت  یس  تیاس  لیمکت  تهج  راک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1101090614001112 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
یلک تمیق  1 دادعت : 

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

ینف رتفد  یرادا 61192840  تاعاس  رد  دیدزاب  یگنهامه  تهح  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یموتسوئکارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002612 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یموتسوئکارت  هلول  - 

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

1401/09/05 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

نکسا نکسا یتیت   یسیس   تیاس   تیاس لیمکت   لیمکت تهج   تهج راک   راک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8282

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یموتسوئکارت   یموتسوئکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 8383
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

45x50 cm میراب خن  اب  هیال  گنال 2  نامسناپ  زاگ  ددع   2000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000185 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
دناب باهش  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   40x50 cm میراب خن  اب  هیال  گنال 2  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  یرازگراب  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه  دشاب - لخاد  دیلوت  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000171 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نازاس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم   AC21-22 لدم لیتسا  لباترپ  مرس  هیاپ  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزلف یاهکخاش  هاجنپ و  ینیپ  خرچ  اب  یکیتسالپ  رپ  مرس 5  هیاپ  / ههام ود  تخادرپ   / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

4545 x50 cmx50 cm  میراب میراب خنخن   اباب   هیال   هیال   22 گنال   گنال نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ددع   ددع   2 0002000 ناونع : : ناونع 8484

مرس مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 8585
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژراش یکشزپ  یناشیپ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000413 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ابص بط  نایهار  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KAWE هدنزاس عجرم  لدم 12.89310.112   KaWe LED H-800 یناشیپ یکشزپ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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

تخادرپ - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم دات  دروم  Riester-Heine یاه دنرب  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ  هام  هس 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژراش یژراش یکشزپ   یکشزپ یناشیپ   یناشیپ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8686
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ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.....دشابیم هباشم  دک  ناریا......ددع  کی   TUL چنرف یپوکسروتروی 5  رپسرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090311000066 زاین :  هرامش 

سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   DUFNER هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 72-26934  یپوکسوراپال  یمئاد  رپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 

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

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد ار  دمیا  تیاس  رد  زین  ار  مالقا  شورف  زوجم  دمیا و  تیاس  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات   .. شابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  امتح  هدنزاس  روشک....ددرگ  یراذگراب  روتکاف  شیپ....دشاب 

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.....دشابیم .....دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا......ددع   ناریا......ددع کیکی     TULTUL چنرف   چنرف   55 یپوکسروتروی   یپوکسروتروی رپسرگ   رپسرگ ناونع : : ناونع 8787
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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 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس مرازه 150   35 میقتسم ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002611 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تناس مرازه 150   35 میقتسم ریاو  دیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

1401/09/05 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

تناس تناس   150150 مرازه   مرازه   3535 میقتسم میقتسم ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 8888
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یکشزپ  یمرگ  هتسب 100  دیفس  کپوت  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولیک رادقم 200 

1101090319000302 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ هدیکرا  لگ  یتشادهب  یکشزپ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   g 100 یکیتسالپ هتسب  دیفس  کپوت  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 2000 دادعت : 

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

ولیک رادقم 200  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یکشزپ  یمرگ  هتسب 100  دیفس  کپوت  هبنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Agfa یتراجت مان  یگرب  ییاوقم 100  هتسب  یکشزپ  یژولویدار  ملیف  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000183 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
35x43 cm زیاس الاک  زادنا  مشچ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   Agfa HealthCare یتراجت مان  یگرب  ییاوقم 100  هتسب  یکشزپ  یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  2 تخادرپ هدننک - نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسیمازلا - روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا - - تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یمرگ   یمرگ   100100 هتسب   هتسب دیفس   دیفس کپوت   کپوت هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع
ولیک ولیک   2 00200 رادقم   رادقم

8989

AgfaAgfa یتراجت   یتراجت مان   مان یگرب   یگرب   100100 ییاوقم   ییاوقم هتسب   هتسب یکشزپ   یکشزپ یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 9090
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رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم لاطبا  یناریا  ریغ  یالاک  ددع  مرس 24000 تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000205 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یددع  ییاوقم 150  نتراک  یلومعم  مرس  قیرزت  تس  الاک :  مان 

نتراک 150 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  یناریا  ریغ  یالاک  ددع  مرس 24000 تس   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نامرد  تیریدم  قتاف -  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنیامن یراکمه  مالعا  یدهشم  یاهتکرش  طقف  دوش  هداد  تمیق  مالقا  یمامت  یارب  دوش  تقد  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091633000017 زاین :  هرامش 

دهشم قتاف  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
رتکد دیهش  هدنزاس  عجرم   g 264 نزو یددع  ییوشک 50  یکیتسالپ  یطوق  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  یدحاو  سکولانیس 1  لدم  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 

یهیقف
یطوق 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187186473 یتسپ :  دک  باجح 87/1 ،  شبن  دابآ -  مساق  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36236603-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36236601-051 :: 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

ددرگیم ددرگیم لاطبا   لاطبا یناریا   یناریا ریغ   ریغ یالاک   یالاک ددع   ددع 2400024000 مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 9191

یلوسپک یلوسپک ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 9292
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5948517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل نژیسکا 10  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000412 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ماهرپ تراجت  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 10 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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

هام شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   1010 نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 9393
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2  زیلاید  یلدنص ) ) تخت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

1101050259000926 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیپساه  یتراجت  مان   H3120 لدم  TENTE125 یزکرم لفق  خرچ  اب  زیلاید  تخت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

ادج کشت  اب   CPR دم یاراد  ، نشیزوپ لوف  یقرب  تخت  ، ههام روتکاف 2  هیوست  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  یگدنیامن و  همان  ندوب  هدنیامن  تروص  رد  ، هلاس یتناراگ 2  یاراد  ، اهخرچ یزکرم  لفق  ، وشتسش لباق  هدنوش ،

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

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 اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع   22 دادعت   دادعت زیلاید   زیلاید یلدنص ) ) یلدنص )) تخت تخت ناونع : : ناونع 9494
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100 تاو  تنسورولف 20  یپارتوتف  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000213 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دازون  روتابوکنا  یپارتوتف و  هاگتسد   B0201 ید یا  لا  پمال  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دشاب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیراذگن تمیق  led پمال افطل  شاب  تنسرولف  امتح  پمال  دوشیم  دیکات 

تسا ناتسرامیب  هاگتسد  فرصم  یارب  پمال 
دیریگب سامت  یناتسدرک  یگنهامه 09137059390 تهج 

تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 
لیوحت زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 70

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 100100 دادعت   دادعت تاو   تاو   2020 تنسورولف   تنسورولف یپارتوتف   یپارتوتف پمال   پمال ناونع : : ناونع 9595
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دنرز یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تسیل  قبط  لخاد )  تخاس  فافش (  لیرتسا  ریغ  یشوهیب  نیشام  یموطرخ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050318000051 زاین :  هرامش 

دنرز ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسآ  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   BS3-A لدم گب  هفاضا و  هلول  اب  لاسگرزب  فافش  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

زارآ تمالس  اکرآ  هدنزاس  عجرم  زارآ  تمالس  اکرآ 
تس 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه  / دشاب زکرم  نیادات  دروم  دیابالاک  / دشاب  IMED تیاس رد  هدننک  نیمات  / دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  / دشاب لیوحت  هدامآ  یناریا و  الاک  / دشاب لاس  لقادحالاب 3  الاک  اضقنا  خیرات  / دشابیم

7761976551 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  یمالسا  یروهمجراولب  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33425000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429515-034 :: 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

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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 60000 نزوسرس ، اب  یس  یس  گنرس 10 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000204 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 850  یدنب  هتسب  عون   ml 10 هداس پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 70 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتسویپ  کرادم  دافم  تیاعر  ددع  نزوسرس 60000 اب  یس  یس  گنرس 10  :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فافش فافش لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ یشوهیب   یشوهیب نیشام   نیشام یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول ناونع : : ناونع 9696

ددع ددع 6000060000 نزوسرس ، ، نزوسرس اباب   یسیس   یسیس   1010 گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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جدننس تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ تروص  هب  ار  تمیق  تسیل  تسا  دنمشهاوخ  - یدقن تروص  هب  تخادرپ  ( تسویپ تسیل  قباطم   ) یکشزپنادند تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهد هئارا  روتکاف 

1101094154000041 زاین :  هرامش 
جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناوج نایتابن  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  لاتند  سراپ  یتراجت  مان   K24-2001 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هئارا روتکاف  شیپ  تروص  هب  ار  تمیق  تسیل  تسا  دنمشهاوخ  - یدقن تروص  هب  تخادرپ  ( تسویپ تسیل  قباطم   ) یکشزپنادند تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهد

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: 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

شیپ شیپ تروص   تروص هبهب   ارار   تمیق   تمیق تسیل   تسیل تسا   تسا دنمشهاوخ   دنمشهاوخ -- یدقن یدقن تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ (( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم  ) ) یکشزپنادند یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دیهد .دیهد هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف

9898
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ناردنزام سولاچ  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یمرگ 500  فرصم 38  رابکی  رامیب  فرصم  رابکی  راولش  نهاریپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090311000065 زاین :  هرامش 

سولاچ یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
جدننس بط  نیتم  ییوراد  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 100 زیاس رامیب  فرصم  رابکی  ناگ  الاک :  مان 

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

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد ار  دمیا  تیاس  رد  زین  ار  مالقا  شورف  زوجم  دمیا و  تیاس  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات   .. شابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ....دشاب 

4661919663 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  نابایخ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52221626-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221526-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  40000) یمیش ایسآ  دیارولف  میدس  شینراو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091693000022 زاین :  هرامش 

زیربت ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یمیش  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  تند  ایرآ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 100  دصرد  دیارولف 5  میدس  شینراو  الاک :  مان 

هتسب 400 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب الاک  لماک  لیوحت  زا  دعب  هام   2 باسحتروص ، هیوست  هدننک ، نیمات  هدهع  رب  لمح ، هیارک  هیلک  ، هناماس رد   imed یهاوگ روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  هام  لقادح 24  اضقنا  خیرات.دریگ  تروص  یگدامآ  مالعا  لماک ، یدوجوم  تروص  رد  .رابنا 

5183875357 یتسپ :  دک  زیربت ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  داهج  نادیم  هار  فصن  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440458-041  ، 34440057-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34449184-041 :: 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی رامیب   رامیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی راولش   راولش وو   نهاریپ   نهاریپ ناونع : : ناونع 9999

(( ددع ددع   4000040000 )) یمیش یمیش ایسآ   ایسآ دیارولف   دیارولف میدس   میدس شینراو   شینراو ناونع : : ناونع 100100
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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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور دادعت 15   Aminophyline یئوراد لبیل  لور و  دادعت 15  دیفس  یئوراد  لبیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002404 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
سراپ زارف  بط  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یذغاک  سنج   40x15 cm زیاس یکشزپ  دربراک  ییوراد  بسچرب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئوراد لبیل  لور و  دادعت 15  دیفس  یئوراد  لبیل   : تاصخشم اب  الاک  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 1  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لور دادعت 15   Aminophyline

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

دیفس دیفس یئوراد   یئوراد لبیل   لبیل ناونع : : ناونع 10 110 1
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یمرگ ناتسرهش  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توگنا ناتسرهش  یتسیزهب  یشخبناوت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004571000012 زاین :  هرامش 

یمرگ ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوت رکیپ  ورس  هدننک  دیلوت  عجرم  فیق  اب  وشات  هلبم  هزیناولاگ  تلاوت  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا سکتسالپ  هدننک  هضرع  عجرم  فدص  یتراجت  مان  هداس  یزلف  رکاو  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
فیال یزیا  یددع  ینلیتا 16  یلپ  هتسب  طسوتم  زیاس  لاسگرزب  ظفاحم  کشوپ  الاک :  مان 

هتسب 14 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

فیال یزیا  یددع  ینلیتا 14  یلپ  هتسب  گرزب  زیاس  لاسگرزب  ظفاحم  کشوپ  الاک :  مان 
هتسب 14 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5651764413 یتسپ :  دک  یمرگ ،  یتسیزهب  هرادا  ینامزاس  یاه  هناخ  یوربور  چوق  هرق  هداج  یمرگ  ناتسرهش  یمرگ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32644558-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32644560-045 :: 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

لاسگرزب لاسگرزب ظفاحم   ظفاحم کشوپ   کشوپ وشات -  -  وشات هلبم   هلبم هزیناولاگ   هزیناولاگ تلاوت   تلاوت یتسیزهب   - - یتسیزهب یشخبناوت   یشخبناوت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 102102
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تیاده 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هنومن  تهج  دک  ناریا  دشاب  بوغرم  کی و  هجرد  یناریا و  لینیو  سکتال و  یاه  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093935000011 زاین :  هرامش 

نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
وتمالآ تراجت  هبلک  هدننک  هضرع  عجرم   BEST GLOVE یتراجت مان  یددع  نتراک 100  یدنب  هتسب  عون  کچوک  زیاس  هنیاعم  سکتال و  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

وتمالآ تراجت  هبلک  هدننک  هضرع  عجرم   BEST GLOVE یتراجت مان  یددع  نتراک 100  یدنب  هتسب  عون  طسوتم  زیاس  هنیاعم  سکتال و  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
وتمالآ تراجت  هبلک  هدننک  هضرع  عجرم   BEST GLOVE یتراجت مان  یددع  نتراک 100  یدنب  هتسب  عون  گرزب  زیاس  هنیاعم  سکتال و  شکتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هنومن  هب  زاین  تروصرد  دشابیم  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحمو  هدنشورف  طسوت  ناگیار  لاسرا  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هزور و  تخادرپ 20  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یس  را  یا  دک  دمیا و  زوجم  ددرگ  لاسرا  ناگیار  تروص 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: 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

دشابیم دشابیم هنومن   هنومن تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب بوغرم   بوغرم وو   کیکی   هجرد   هجرد وو   یناریا   یناریا لینیو   لینیو وو   سکتال   سکتال یاه   یاه شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 103103
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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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد دادعت  هب  هدش  رکذ  مالقاو  زکرم  زاین  قبط  یتساوخ  رد  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000661 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMIME یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   2/75x24 mm زیاس یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

افش فوئر 
نتراک 8 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
عجرم  MERIL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   Mozec NC لدم  4x15 mm زیاس قورع  بلق و  نلاب  الاک :  مان 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
عجرم  MERIL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   Mozec SC لدم  2x9 cm زیاس قورع  بلق و  نلاب  الاک :  مان 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
فوئر یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMIME یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   3x48 mm زیاس یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

افش
هبعج 38 دادعت : 

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

اب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  یراذگ  تمیقو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زوجمو  زاین  دروم  مالقاو  تیفیک  طرش  هب  زکرم  تساوخرد  زاین  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئات 

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

تساوخرد تساوخرد دادعت   دادعت هبهب   هدش   هدش رکذ   رکذ مالقاو   مالقاو زکرم   زکرم زاین   زاین قبط   قبط یتساوخ   یتساوخ ردرد   تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 104104
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  / یتسویپ تساوخرددادعت  هب  20و21  زیاس یروتسیب  غیت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000477 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ما نا  یب  هدننک  هضرع  عجرم   MARTIN یتراجت مان  روج  زیاس  یددع  ییاوقم 100  نتراک  یحارج  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیسن و 6  تروصب  دیرخ  هدنشورف / اب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /  irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948660 :: 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
1101030094000796 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 : 
1401/08/29 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا // یتسویپ یتسویپ تساوخرددادعت   تساوخرددادعت هبهب     2 12 1 وو 2020 زیاس زیاس یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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 106106
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000504 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناتسودنه هدنزاس  روشک   VITROMED هدنزاس عجرم   VITROFLON یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 14 زیاس هلاب  تروپ و  اب  هارمه  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 16 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 24 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 10000 دادعت : 

1401/08/26 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

تکویژنآ تکویژنآ ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 140 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gwmdhw593s37s?user=73474&ntc=5948664
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948664?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هنومن  لاسرا  هباشمدک  ناریا  تسالپوکول  یا  هرقرق  ییاوقم 10  هبعج  دیاسکا  کنیز  یبط  راد  شوپرد  هرقرق  بسچراون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلاصا بسچرب  یاراددشابیم 

1101004698000200 زاین :  هرامش 
ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تسالپوکول یا  هرقرق  ییاوقم 10  هبعج  دیاسکا  کنیز  یبط  راد  شوپرد  هرقرق  بسچراون  الاک :  مان 
هبعج 1000 دادعت : 

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

تروصرددشابیم یمازلا  هنومن  لاسرا  هباشمدک  ناریا  تسالپوکول  یا  هرقرق  ییاوقم 10  هبعج  دیاسکا  کنیز  یبط  راد  شوپرد  هرقرق  بسچراون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلاصا بسچرب  یاراددوشیمن  دات  هدننک  نیمات  مالعتسا  هنومن  لاسرا  مدع 

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا تسالپوکول   تسالپوکول یایا   هرقرق   هرقرق   1010 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج دیاسکا   دیاسکا کنیز   کنیز یبط   یبط راد   راد شوپرد   شوپرد هرقرق   هرقرق بسچراون   بسچراون ناونع : : ناونع
تلاصا تلاصا بسچرب   بسچرب یاراددشابیم   یاراددشابیم

108108
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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 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبس یمشچ  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000728 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  250 دادعت : 
1401/08/26 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

کبس کبس یمشچ   یمشچ لژلژ   ناونع : : ناونع 109109
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نامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000249000019 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ار الاک  دک  ناریا  یتسیاب  هدننک  نیمات  تسا  یمازلا  الاک  هنومن  لاسرا  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  دشاب .  یم  تسویپ  تاصخشم  - 

دیئامرف لصاح  سامت  نایحادم  مناخ  هرامش 03431311132  اب  ماهبا  تروص  رد   . دیامن لاسرا 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هب  ات 1401/9/06  ار  الاک  هنومن  یتسیاب  هدننک  نیمات  دشاب و  یم  ات 1401/8/28  دک  ناریا  داهنشیپ  تلهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن لیوحت 

7618834118 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31211073-034  ، 31211000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32132219-034 :: 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

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا یحارج  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000247 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 500 دادعت : 
1401/08/30 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

یقرب یقرب رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 1101 10

لیرتسا لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچگ دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000503 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   15x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 640 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   10x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 960 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   20x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 960 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس کی  تخادرپ 

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

یچگ یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 1121 12
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لیبدرا نالبس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  یناریا  کی  هجرد  لاسگرزب  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هناماس  تسویپ 

1101004587000112 زاین :  هرامش 
لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نازاس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم   AC40 لدم لیتسا  یناتسرامیب  یکت  تخت  هیاپ  هلپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب هنیزه  ههام  ود  هیوست  ددرگ  هناماس  تسویپو  لیمکت  هدننک  تکرش  فرط  زا  ینف  تاصخشم  مرف  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعرب  یرب 

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

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: 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

الاک الاک دنرب   دنرب دیق   دیق اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد لاسگرزب   لاسگرزب تخت   تخت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ

113113
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارظندم کی  هجرد  سنجدشابیم  هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزهو  ههام  هس  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000296 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نایسراپ  تعنص  نیرتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لدلگ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 150   60x90 cm زیاس بذاج  ردوپ  اب  هیال  رامیب 5  یتشادهب  زادناریز  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

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

تسا هدنشورفاب  لمح  هنیزه   60.90 زیاسزادناریز تیشوردددع  3000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرنورک نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000465 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ بلق  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   CONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   NC Clever لدم  10x3 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  نلاب  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  تخادرپزاب 5  تدم  دشاب /   IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارظندم تسارظندم کیکی   هجرد   هجرد سنجدشابیم   سنجدشابیم هدنشورفاب   هدنشورفاب ناتسرامیبات   ناتسرامیبات لمح   لمح هنیزهو   هنیزهو ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 1141 14

یرنورک یرنورک نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 115115
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 50  تاتسومه  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000801 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
HEMOSTAT هدنزاس عجرم   STARSIL یتراجت مان   g 5 یددع هتسب 1   STARSIL HEMOSTAT لدم یحارج  کیتاتسومه  ردوپ  الاک :  مان 

نیسراپ بط  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MANUFACTURING GMBH
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   5050 دادعت   دادعت تاتسومه   تاتسومه ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 1161 16
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصن  یقرب + تازیهجت  ملق   12 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000613 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یزادنا هارو  بصن  + یقرب تازیهجت  ملق   12 دادعت - 

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

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  هنیزهو  یزادنا  هارو  بصن  دشاب + یم  یرادا  لحارم  یطزا  دعب  هزور  تسیب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت نب  دنرب  کرام و  اب  فلتخم  زیاس  یرمک  یاه  هرهم  یحارج  رالوکیدپ  کرحتم  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000343 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  Merries International Inc هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   5/5x45 mm زیاس یرمک  یاه  هرهم  یحارج  رالوکیدپ  کرحتم  چیپ  الاک :  مان 

دعاس اضردومحم  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب ات  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ههام -  تخادرپ 4  دمیا -  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن یقرب + + یقرب تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1212 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 1171 17

کتکت نبنب   دنرب   دنرب وو   کرام   کرام اباب   فلتخم   فلتخم زیاس   زیاس یرمک   یرمک یاه   یاه هرهم   هرهم یحارج   یحارج رالوکیدپ   رالوکیدپ کرحتم   کرحتم چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 118118
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 972  تناس  یشک 15  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000795 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 : 

1401/08/29 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

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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هکت 60000 نزوس 2 رساب   5cc گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000207 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 60000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع هکت 60000 نزوس 2 رساب   5cc گنرس  :: 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

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 1191 19

ددع ددع 6000060000 هکت   هکت 22 نزوس   نزوس رساب   رساب   55 cccc گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هکت 60000 نزوس 2 رساب   2cc گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000206 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 60000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمزومرک  یاه  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000348 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
دیدرگ تسویپ  لماک  تاصخشم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 6000060000 هکت   هکت 22 نزوس   نزوس رساب   رساب   22 cccc گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 12 112 1

یمزومرک یمزومرک یاه   یاه پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 40)6 زیاس نشیرپسا  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000891 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک دار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   PULSION یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   frx7 cm 3 زیاس یقورع  یبلق   femoral کیمانیادومه رتتاک  الاک :  مان 

6885046
ددع 40 دادعت : 

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

همانو irc دکو imed زوجم هناماسرد  تکرش  لیافورپ  باسح  هرامشب  ههام  3 تخادرپ ( ددع 40)6 هرمن نشیرپسارتتاک  دشاب  یم  هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  یمازلا  هدننک  عیزوتای  هدننکدیلوت  تکرشزا  یگدنیامن 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 4040 )) 66 زیاس زیاس نشیرپسا   نشیرپسا رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 123123

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 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6  دشاب  هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 150  یقیوشت  یرتموریپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابر 09151861442

1101000257002708 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ تمالس  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  ورشیپ  تمالس  اتکی  هدنزاس  عجرم  زیاس 30   MP لدم یرتموریپسا  یناهد  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6  دشاب  هتشاد   IRC دک ددع  دادعت 150  یقیوشت  یرتموریپسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابر 09151861442

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MPMP  لدم لدم یرتموریپسا   یرتموریپسا یناهد   یناهد ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لمع قاتا  صوصخم  نژیوودنا  لماک  تس   ) رون عبنم  هارمه  هب  هچراپکی  ریوصت  یاهرگشزادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002094 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان   Endo tower cam لدم یکشزپ  پوکسوراپال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیقد تسیل   . دشابیم هباشم  دک  ناریا   . هام یط 4  طسق  راهچ  هب  مسقنم  غلبم  یقبام  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ  دصرد  تخادرپ 25   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 7200  رتم  یتناس  تیساسح 9/14*2/5  دض  پسچ  هقلح /  دادعت 2400   3m تیساسح دض  پسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000797 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 12   cmx5 m 1/25 داعبا تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

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

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

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

یکشزپ یکشزپ پوکسوراپال   پوکسوراپال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 125125

ددع ددع   72007200 دادعت   دادعت رتم   رتم یتناس   یتناس   2 /52/5 ** 9/149/14 تیساسح   تیساسح دضدض   پسچ   پسچ هقلح /  /  هقلح   24002400 دادعت   دادعت   33mm  تیساسح تیساسح دضدض   پسچ   پسچ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000170 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MB131 لدم  210x100 cm داعبا رامیب  یرتسب  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یلئاسو  نیسح  هدنزاس  عجرم   47x47x47 cm زیاس  L.1 لدم  ABS کیتسالپ سنج  رامیب  تخت  رانک  یناتسرامیب  دمک  الاک :  مان 
یلئاسو

ددع 47 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یدهم هدننک  هضرع  عجرم  ماهرپ  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   200x90 cm زیاس موف  ربا و  سنج  وشتسش  لباق  بآ و  دض  دصرد  رامیب 100  یرتسب  کشت  الاک :  مان 
یکشراوگ

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نایسراپ بط  دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  دیراورم  هدنزاس  عجرم   mtp119 لدم  65x90x150 cm زیاس  ABS سنج رامیب  یروخ  اذغ  زیم  الاک :  مان 
ددع 38 دادعت : 

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

ههامود تخادرپ   / هدنشورف هدهعب  لاسرا   / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  / یتسویپ لیاف  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

رامیب رامیب تخت   تخت یناتسرامیب   یناتسرامیب دمک   دمک رامیب   - - رامیب یرتسب   یرتسب نکش   نکش هسهس   تخت   تخت یناتسرامیب -  -  یناتسرامیب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 127127
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژورتین هیلخت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000409 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا زاگ  ناسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CRYOGENIC یتراجت مان   KY8 لدم نژورتین  زاگ  ژراش  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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

زا سپ  هامکی  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژورتین نژورتین هیلخت   هیلخت پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 128128
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دزی یقودص 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب 100 300  ) جرال زیاس  لینیو  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یددع هتسب 100 200) جرال سکیا  زیاس  لینیو  هنیاعم  شکتسد 

1101090219000045 زاین :  هرامش 
دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  رجت  تراجت  ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTCO یتراجت مان  یددع  هبعج 100   L زیاس لینیو  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD

هبعج 300 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بط میب  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  میب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   XL زیاس ردوپ  نودب  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

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

هب یراذگ  تمیق  هوحن  -4 ههام تخادرپ 3 نامز  -3 .ددرگ یم  عوجرم  سنج  امرفراک ،  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروصرد  روتکاف 2- شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دمیارد هناماس  رد  تبث  هدنشورف  هدنشورف 5- هدهع  هب  لمح  هنیزه  -4 .ددرگ صخشم  یا  هتسب  ای  یکت  تروص 

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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

(( یددع یددع 100100 هتسب   هتسب 200200 )) جرال جرال سکیا   سکیا زیاس   زیاس لینیو   لینیو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد یددع ) ) یددع 100100 هتسب   هتسب 300300  ) ) جرال جرال زیاس   زیاس لینیو   لینیو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 129129
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرک یرازگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000733 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  بط  یط  رآ  یتراجت  مان   Lit 0/5 یکیتسالپ یرطب  سکیا  یب  یا  ابیروه  ارتنپ و  سورکیم و  هاگتسد  صوصخم  یژولوتامه  زیال  لولحم  الاک :  مان 

بط یطرآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک 
یرطب 100 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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

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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  2000 هنیلزاو زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000804 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دوبهب ناهاپس  رادرمیلپ  موینیمولآ  هتسب  لیرتسا   10x10 cm یناتسرامیب هنیلزاو  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/26 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

سکیا سکیا یبیب   یایا   ابیروه   ابیروه وو   ارتنپ   ارتنپ وو   سورکیم   سورکیم هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم یژولوتامه   یژولوتامه زیال   زیال لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 130130

هتسب هتسب   2 0002000 هنیلزاو هنیلزاو زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 131131
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دنرز یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تسیل  قبط  فرصم  رابکی  3 و 4 و 5  زیاس :  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050318000052 زاین :  هرامش 

دنرز ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مان  NANCHANG BIOTEK MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD هدنزاس عجرم  زیاس 3   BOT108002 لدم نوکیلیس  مامت  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

راصعا بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTEK یتراجت
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه  / دشاب زکرم  نیادات  دروم  دیابالاک  / دشاب  IMED تیاس رد  هدننک  نیمات  / دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  / دشاب لیوحت  هدامآ  یناریا و  الاک  / دشاب لاس  لقادحالاب 3  الاک  اضقنا  خیرات  / دشابیم

7761976551 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  یمالسا  یروهمجراولب  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33425000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429515-034 :: 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

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تسیل   تسیل قبط   قبط فرصم   فرصم رابکی   رابکی   55 وو     44 وو     33 زیاس :  :  زیاس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 132132
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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 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  8100  ) 10*10 لیرتسا زاگ   - هتسب یمرگ 400 هداس 500  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000803 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  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 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 400 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  تکاپ   10x10 cm داعبا لیرتسا 8 ال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 8100 دادعت : 
1401/08/26 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

(( ددع ددع   8 1008100  ) ) 1010 ** 1010 لیرتسا لیرتسا زاگ   زاگ  - - هتسب هتسب 400400 یمرگ   یمرگ   500500 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 133133
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هاگتسد  تاصخشم  لیاف  یحارج .....  رتوکورتکلا  یاراد.ددع  کی  (APC  ) نوگرآ زاگ  اب  هتفای  شیازفا  داقعنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101030092000804 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

شیک اهس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   ERBE هدنزاس عجرم   APC2 لدم شراوگ  یحارج  دربراک  امسالپ  نوگرآ  نوخ  داقعنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هامراهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ هاگتسد   هاگتسد تاصخشم   تاصخشم لیاف   لیاف یحارج .....  .....  یحارج رتوکورتکلا   رتوکورتکلا یاراد.ددع   یاراد.ددع کیکی   (( APCAPC  ) ) نوگرآ نوگرآ زاگ   زاگ اباب   هتفای   هتفای شیازفا   شیازفا داقعنا   داقعنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

134134
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  هعجارم  ) یکشزپنادند یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002710 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   Septodont یتراجت مان  یددع  رتسیلب 50  ییاوقم 5  هبعج  یکشزپنادند  دربراک   plain دصرد Scandonest 3 یسح یب  لوپراک  الاک :  مان 

کت اناداپآ 
هبعج 40 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامردو تشادهب  ترازو  تازوجم  مامت  ودرادناتسا  سنج  / یدقن هیوست   / هدوزفا شزرا  باستحا  نودبو  صلاخ  تمیق  / لحمرد لیوحت  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(09372929604 یرثوک ) الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  سنج  روتکاف  همیمض  هدوزفا  شزرا  همان  لیوحت  ناریا / تخاس   / الاک شورف  زوجم  هدنشورف  /

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

3226013-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم )) یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 135135

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یداهنشیپ   یداهنشیپ یاهتمیق   یاهتمیق افطل   افطل تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 140 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a75ajj7puvcvq?user=73474&ntc=5949023
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949023?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یکشزپ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002711 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   IBERHOSPITEX S.A هدنزاس عجرم   IHT یتراجت مان  یددع  هتسب 50  لدم 37800   3x75 mm زیاس یکشزپ  بآ  دض  هیخب  بسچ  الاک :  مان 

زیند هشیدنا  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا 
هتسب 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تمالس یددع  ینوفلس 6  هتسب  هداس  لدم   m 2 یمومع یکشزپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
هتسب 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   MTG یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  هشاس  یکشزپ  یبط  یلکلا  هبنپ  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یمیش  ناهبهب  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cc 500 هدننک ینوفعدض  دربراک   PC یکشزپ هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
روپ یلاش  نسحم 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت یمیش  دنولا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   15x15 cm زیاس یکشزپ  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دک 311007510 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 90 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دک 311008010 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 130 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  حورکاپ ) یاقآ   ) هرامش 09155843739 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

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

32926114-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک 1012271- کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LL

1101030329000662 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

LL-1012271 دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

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

لک هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فلتخم یاهزیاسردو  تساوخرد  قبط  تیفیک  طزش  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بونج  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتشادهب  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030618000052 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  گرزب  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 700 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  - دشاب یم  ههام  هس  هیوست  - دشاب وضع  دمیآ  رد  تکرش  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09123352087  لاب  لاوس  تهج  - دشاب هلاسود  لقادح  فرصم  خیرات  - دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  - دوش لاسرا  دیاب 

1417863181 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یعیفش  دیهش  هچوک  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475700-021  ، 66475600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475600-021 :: 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

کرت کرت ینیم   ینیم لدم   لدم یرنورک   یرنورک یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 137137

گرزب گرزب زیاس   زیاس سکتال   سکتال سنج   سنج ردوپ   ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد یتشادهب   - - یتشادهب یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امسالپ کپ  یو  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000421 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
دمراف نیرآ  تیار  هدننک  هضرع  عجرم   FLAT یتراجت مان   m 200 یلور نتراک 12  یدنب  هتسب  عون   cm 5 زیاس رگناشن  اب  یرمیلپ  یدنب  هتسب  فافل  الاک :  مان 

نتراک 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دمراف نیرآ  تیار  هدننک  هضرع  عجرم   FLAT یتراجت مان   m 200 یلور نتراک 6  یدنب  هتسب  عون   cm 10 زیاس رگناشن  اب  یرمیلپ  یدنب  هتسب  فافل  الاک :  مان 
نتراک 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دمراف نیرآ  تیار  هدننک  هضرع  عجرم   FLAT یتراجت مان   m 200 یلور نتراک 4  یدنب  هتسب  عون   cm 15 زیاس رگناشن  اب  یرمیلپ  یدنب  هتسب  فافل  الاک :  مان 

نتراک 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .. تسا تدم  دنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   ... دوش یراذگ  تمیق  امسالپ  کپ  یو  ذغاک   :: 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

امسالپ امسالپ کپکپ   یویو   ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادور ع )  ) یلع ماما  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 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرصم یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094861000038 زاین :  هرامش 

نادور ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NovaSet هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 80.722  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 15000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یدقن  ریغ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7991688145 یتسپ :  دک  تیالو ،  نابایخ  ادهش  راولب  نادور -  ناتسرهش  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42882028-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42882028-076 :: 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

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ، یددع هبعج 100  790 دادعت ، هنومن هئارا  اب  یردوپ  همین  احیجرت  بسانم  تیفیک  اب  لنیو  کرام  یکیتسالپ  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا 

1101090049003148 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ لآ  هدیا  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIK MED یتراجت مان  یددع  هتسب 100  یدنب  هتسب  عون  طسوتم  زیاس  یکیتسالپ  شکتسد  الاک :  مان 
هتسب 790 دادعت : 

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

09122396870 یتفع 02146624398  - یاقآ  سامت : ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

یفرصم یفرصم یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

دکدک ناریا   ناریا ،، یددع یددع 100100 هبعج   هبعج   790790 دادعت دادعت ،، هنومن هنومن هئارا   هئارا اباب   یردوپ   یردوپ همین   همین احیجرت   احیجرت بسانم   بسانم تیفیک   تیفیک اباب   لنیو   لنیو کرام   کرام یکیتسالپ   یکیتسالپ شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا

141141
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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 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوک  دنرب  هلاناک  ود  ای  هلاناک  کت  رچکناپ  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما ب-

1201030577000274 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

کوک دنرب  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  100 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما ماما -- بب کوک   کوک دنرب   دنرب هلاناک   هلاناک ودود   ایای   هلاناک   هلاناک کتکت   رچکناپ   رچکناپ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیدم  سنیرپ  دنرب  هلاناک  ود  ای  هلاناک  کت  رچکناپ  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما ب-

1201030577000275 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

لاکیدم سنیرپ  دنرب  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  100 دادعت : 
1401/08/28 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

ماما ماما -- بب لاکیدم   لاکیدم سنیرپ   سنیرپ دنرب   دنرب هلاناک   هلاناک ودود   ایای   هلاناک   هلاناک کتکت   رچکناپ   رچکناپ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 143143

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ویژنآ 100  یت  یس  هاگتسد  صوصخم  یس  یس  ای 200  روتکژنا 150  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000892 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRON یتراجت مان  یددع  نتراک 50   ml 200 مجح نکسا  یت  یس  روتکژنا  هاگتسد  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع ویژنآ 100  یت  یس  هاگتسد  صوصخم  یس  یس  ای 200  روتکژنا 150  گنرس 

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

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا بسچرب  یاراد  هباشمدک  ناریا  یمومع  یحارج  تازیهجت  دربراک   mm 9 کینومراه بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000201 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم   Johnson AND Johnson یتراجت مان  یمومع  یحارج  تازیهجت  دربراک   mm 9 کینومراه بورپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا بسچرب  یاراد  دشابیم  یمازلا  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 ویژنآ   ویژنآ یتیت   یسیس   هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم یسیس   یسیس     200200 ایای     150150 روتکژنا   روتکژنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 144144

تلاصا تلاصا بسچرب   بسچرب یاراد   یاراد هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا یمومع   یمومع یحارج   یحارج تازیهجت   تازیهجت دربراک   دربراک   mmmm  99  کینومراه کینومراه بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  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 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلاگ یرتیل 50 تسد 20  ینوفعدضداوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000131 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تپسیاه یتراجت  مان   ml 250 تپ فرظ  یحارج  میت  ناحارج و  ینامرد  رداک  تسد  هدننک  ینوفعدض  دربراک  لیرتسادنه +  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

ناب هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سوتول  دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 50 دادعت : 

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

لیوحتزادعب باسح  هیوستودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  هنیزهو  هاگدورفرد  لیوحت  یرتیل  تسد 20 درادناتسا  ینوفعدضداوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولواو  تسیراکزور  داتو 30

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: 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

نلاگ نلاگ 5050 یرتیل   یرتیل   2020 تسد   تسد ینوفعدضداوم   ینوفعدضداوم ناونع : : ناونع 146146
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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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابر دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دکددع دادعت 2000  تناس   5 تسالپوکل بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151861442

1101000257002714 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یلور  ییاوقم 10  هتسب   5x5 Yd زیاس یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  بسچ  الاک :  مان 
دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابر 09151861442 دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دکددع دادعت 2000  تناس   5 تسالپوکل بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس   55 تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 147147
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب مادکره 40 زا  رتمیلیم  لوط 31  اب  یکشزپنادند 20 و 25  لیاف  اک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  تخادرپزاب  الاک و  دنرب  افطل 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101030577000235 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DENTSPLY Maillefer یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هتسب   mm 31 زیاس یکشزپنادند  اک  لیاف  الاک :  مان 

هتسب 80 دادعت : 
1401/08/28 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

یکشزپنادند یکشزپنادند اکاک   لیاف   لیاف ناونع : : ناونع 148148
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشمدک  ناریازا  - دشابیمزاین دروم  ددع  15000 دادعت 180*80 زیاس الاب - بذج  تردق  یاراد  هیال  5 لقادحرامیب زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسا هدش 

1101000257002719 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایرآ بط  شورس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DR ZHANG یتراجت مان  یددع  ینلیتا 10  یلپ  هتسب   80x180 cm رادلاب رامیب  زادناریز  الاک :  مان 
هتسب 1500 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم ههام  6 تخادرپ - دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - دشاب صلاخ  غلبم  - دشاب تلاصا  بسچربو  irc دک یارادالاک  - دشاب دمیآ  وضع  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05832222704 یدهلا تنب  ناتسرامیب 

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

32236551-058  ، 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

هدافتسا هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا -- دشابیمزاین دشابیمزاین دروم   دروم ددع   ددع 1500015000 دادعت دادعت 180180 ** 8080 زیاس زیاس الاب - - الاب بذج   بذج تردق   تردق یاراد   یاراد هیال   هیال 55 لقادحرامیب لقادحرامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع
-- تسا تسا هدش   هدش
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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 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  زیاس 25 ((--  لانیاپسا  نزوس  ددع   600 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000333 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 25 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  -- هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  -- راب اب  هارمه  روتکاف  لاسرا  -- ههام هیوست 4 --- یسین 09335304502  :: 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

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    --))  --)) 2525 زیاس   زیاس لانیاپسا   لانیاپسا نزوس   نزوس ددع   ددع   600600 ناونع : : ناونع 150150
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هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   * هزور تخادرپ 40  * هباشم دک  ناریا   * نیریز پمر  هارمه  هب  سنالوبما  یقالچاپ  دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم   * ددرگ تسویپ 

1101000386000118 زاین :  هرامش 
هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هزاس نکش  هم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICOM یتراجت مان   Compact لدم سنالوبمآ  صوصخم  یموینیمولآ  راکنارب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم   - دشاب هتشاد  ار  مزال  یاه  درادناتساو  تاصخشم   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501121-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: 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

الاک الاک لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  * * هزور هزور 4040 تخادرپ   تخادرپ  * * هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  * * نیریز نیریز پمر   پمر هارمه   هارمه هبهب   سنالوبما   سنالوبما یقالچاپ   یقالچاپ دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم  * * ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ

151151
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا  کشت -  هارمه  هب  لافطا  یکیناکم  تخت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم  یمامت  ًافطل 

1101095166000218 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یلئاسو نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   BP لدم  150x80 cm زیاس لافطا  یکیناکم  یکشزپ  تخت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تسا   تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هنومن   هنومن تروصب   تروصب دکدک   ناریا   ناریا کشت -  -  کشت هارمه   هارمه هبهب   لافطا   لافطا یکیناکم   یکیناکم تخت   تخت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم یمامت   یمامت ًافطل   ًافطل
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نالیگ ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوپ نودب  یمرگ  سکتسد 7.5  - یکیتسالپ هبنپ   - نالیگ یدیلوت  هناخراک  کسام  نیون  دنرب  یددع  هیال 50 هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب یددع 200 100

1101004905000052 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتشادهب هبنپ  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپسا  اکیار  یتشادهب  هبنپ  هدنزاس  عجرم  وناکیار  یتراجت  مان   g 100 یکیتسالپ هسیک  لیفوردیه  یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 
اناداپسا اکیار 

هسیک 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تسیزهب نیون  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  نیون 95  لدم  نولب  تلم  هیال  کی  دناب و  ناپسا  هیال  ود  سنج  هیال  هس  یکشزپ  یحارج  کسام  الاک :  مان 

دبنگ تسیزهب  کاشوپ  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 600 دادعت : 

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

نموف هب  ناوارس  هداج  نالیگ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  رابنا  لیوحت  لحم  ههام  کی  تخادرپ  یتسویپ  ریوصت  قباطم  دشابیم  یضرف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  لمح و 

4146745569 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بنج  - تماقتسا هارراهچ  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33521944-013  ، 33516358-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516358-013 :: 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

یددع یددع 5050 هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 153153
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رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب هدش  هتساوخ  دراوم  قبط  یناریا و  امتح  الاک  دامرفن  تکرش  ربتعم  یس  را  یا  شورف و  زوجم  نودب  ددع .  هب  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006020000067 زاین :  هرامش 

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داد شاترف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 1000  یکشزپ  زبس  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

نتراک 1500 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

3D لدم یددع  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دناب  ناپسا  هیال  سا و 1  ما  سا  هیال  نولب و 1 تلم  هیال  سنج 2  هیال  فرصم 4  رابکی  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
نایناریا امار  تراجت  هنیدآ  هدننک  هضرع  عجرم   RAMA ADINEH یتراجت مان 

ددع 32000 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیال هیال   44 فرصم   فرصم رابکی   رابکی یسفنت   یسفنت کسام   کسام یکشزپ -  -  یکشزپ زبس   زبس قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 154154
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000091 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم هسنارف  هدنزاس  روشک   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL یتراجت مان  یمرگ  هتسب   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL لدم یکشزپنادند  ماگلامآ  الاک :  مان 

نایواک نادند  رد  هدننک  هضرع 
مرگ 1 دادعت : 

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

 - هیوقرج تشادهب  هکبش  تهج   - ههام هس  باسح  هیوست  - یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   - تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد   - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیناوغرا راولب  قرش  داتس  رابنا  لیوحت   - ناهفصا ناتسا  حطس  ناگدنشورف  تیولوا   - یفیرش مناخ  ینف 09138657205 تاعالطا 

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

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

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند ماگلامآ   ماگلامآ یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند ناونع : : ناونع 155155
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دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمشچ  لخاد  دربراک  دیفس  کیرفسا  کیلیفوردیه  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090634000094 زاین :  هرامش 

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
HOYA هدنزاس عجرم  لدم 250   6x12/5 mm زیاس یمشچ  لخاد  دربراک  دیفس  کیرفسا  کیلیفوردیه  زنل  الاک :  مان 

ددع 608 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* .ددرگ صخشم  الماک  شورف  زا  سپ  تامدخ  طیارش  - 

.دشاب یم  ههام  هسروتکاف  هیوست  - 
** مازلا ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  -

*** دشاب یم  رظن  دم  امتح  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

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

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

38250007-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 لخاد   لخاد دربراک   دربراک دیفس   دیفس کیرفسا   کیرفسا کیلیفوردیه   کیلیفوردیه زنل   زنل ناونع : : ناونع 156156

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000090 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم هسنارف  هدنزاس  روشک   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL یتراجت مان  یمرگ  هتسب   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL لدم یکشزپنادند  ماگلامآ  الاک :  مان 

نایواک نادند  رد  هدننک  هضرع 
مرگ 1 دادعت : 

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

تاعالطا هنزرو - تشادهب  هکبش  تهج   - ههام هس  باسح  هیوست  - یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   - تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد   - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیناوغرا راولب  قرش  داتس  رابنا  لیوحت   - ناهفصا ناتسا  حطس  ناگدنشورف  تیولوا   - یفیرش مناخ  ینف 09138657205

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

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

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند ماگلامآ   ماگلامآ یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند ناونع : : ناونع 157157

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یکشزپ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000172 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک 311007010 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ع)  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  تخادرپ 3 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

9971943311 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رنهاب -  راولب  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصصخت کینیلک  یلپ  رد  لیوحت  یبناج  مزاول  هیلک  اب   YUWELL Suction VA-23B لدم لووی  دنلب  هشیش  ود  نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جدننس یعامتجا  نیمات 

1101090700000011 زاین :  هرامش 
جدننس یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اریو یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نمسیو  اریو  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   Tpv-cu2 لدم یا  هشیش  ود  یکشزپ  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 
نمسیو

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعامتجا نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ  رد  لیوحت  یبناج  مزاول  هیلک  اب   YUWELL Suction VA-23B لدم لووی  دنلب  هشیش  ود  نشکاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183711485 سامت هرامش  تسا  هدنشورف  هدهعرب  ..هریغو  لمحو  یزادنا  هار  هنیزه  هیلک  جدننس 

6617615981 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ  تیاده -  نابایخ  فیرعت -  دیهش  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249016-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249016-087 :: 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

لووی لووی دنلب   دنلب هشیش   هشیش ودود   نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 159159

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتدم تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000528 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لدم بط  اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 12 زیاس ییوراد  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

Ronyx22512x
ددع 200 دادعت : 

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

ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرنف راهچ  تخس  دنبرمک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000806 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایوپ زیهجت  بط  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   OT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   XL زیاس  OT-C407 لدم هرنف  راهچ  کیتسالا  تخس  یبط  دنبرمک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/26 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

کینورتدم کینورتدم تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 160160

هرنف هرنف راهچ   راهچ تخس   تخس دنبرمک   دنبرمک ناونع : : ناونع 16 116 1
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یودم تالوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000524 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 هسیک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaBag زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

هسیک 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 550 جیرتراک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaCart زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 2   cm 15 زیاس ظفاحم  یاراد  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 1500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   Lit 5 یکیتسالپ نلاگ   I یدیسا زیلایدومه  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  لاسروینوا  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 1500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  سیس  کت  یدم  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   PS180-HF سکالف یاه  نافلوس  یلپ  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

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

دوشن هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یودم یودم تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 162162

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

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

زا 140 ھحفص 126 
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOMATRIX تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000525 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیراک متسیس  ناوریس  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   BIOMATRIX لدم قورع  بلق و  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناجنوه 09131023069 یاقآ  اب  سامتو  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUPRAFLEX تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000526 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   S.M.T یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SUPRAFLEX CRUZ لدم  2x12 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ایرآ بلق  نامرد 
ددع 200 دادعت : 

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

یناجنوه 09131023069 یاقآ  اب  سامت  تساوخرد  دروم  زیاس  یکنهامه و  تهج  یرادباسح  یگنهامهاب  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BIOMATRIXBIOMATRIX تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 163163

SUPRAFLEXSUPRAFLEX  تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع 164164

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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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000285 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   PGA20130B0 دک لیرکیو  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 120 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125230-0763  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یشزرو  یکشزپ  نویساردف   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یشخبناوت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090835000030 زاین :  هرامش 

یکشزپ نویساردف  هدننک :  رازگرب 
یشزرو الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مادقا  فا  ید  یپ  تمرف  اب  اه  هاگتسد  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  تبسن  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1571745613 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  هدنزرو  نابایخ  یبونج  حتفم  نابایخ  ریت  تفه  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88840100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833498-021 :: 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

لیرکیو لیرکیو یحارج   یحارج نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 165165

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یشخبناوت   یشخبناوت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 140 ھحفص 128 
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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 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشخرچ یشوهیب   PVC تنام رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000805 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یاوآ یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   RVENT هدنزاس عجرم  تنورآ  یتراجت  مان  لدم 316300  یشوهیب   PVC تنام رتتاک  الاک :  مان 

نایناریا بلق 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/26 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

یشخرچ یشخرچ یشوهیب   یشوهیب   PVCPVC  تنام تنام رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 167167

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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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار 20*7 هسرتتکو  هارکت 20*16 رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000689 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 20 لوط  16G زیاس قورع  بلق و  دربراک  هار  کت  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 20 لوط  7F زیاس قورع  بلق و  دربراک  هار  هس  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  6 تخادرپو هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

77** 2020 هار   هار هسرتتکو   هسرتتکو 1616 ** 2020 هارکت   هارکت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 168168
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نادمه ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  زا  دیرخرد  تسارکذب  مزال  بط -  رای  سفن  لدم  نژیسکا  هاگتسد  زاسکا و 4 لدم  زاس  نژیسکا  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یتساوخرد  یاه  لدم  کالم  .تسا  هدش  هدافتسا 

1101005065000018 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Os-48- EOS-24 لدم یکشزپ  زاس  نژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناردارب رالیچلاش و  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   SUNRISE MEDICAL یتراجت مان  لدم 525  یناتسرامیب  زاس  نژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ لباق  یلام  قیرطزا  .داینب  نامرد  تشادهب  داتزا  سپو  هدوب  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  دیاباهالاک  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

6516618317 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  دیهشداینب  دابا  لامک  یوربور  یقشع  هدازریم  نادمه خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2646222-081  ، 38253996-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38253922-081 :: 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

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا زازا   دیرخرد   دیرخرد تسارکذب   تسارکذب مزال   مزال بطبط -  -  رای   رای سفن   سفن لدم   لدم نژیسکا   نژیسکا هاگتسد   هاگتسد وو  44 زاسکا   زاسکا لدم   لدم زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یتساوخرد   یتساوخرد یاه   یاه لدم   لدم کالم   کالم .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

169169
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچربو irc دک یارادالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - دشابیمزایندروم ددع  25000 دادعت 90*60 رامیبزادناریز تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دمیآوضع  تکرشو  تلاصا 

1101000257002716 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

بط رهم  روپ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BAXTRA یتراجت مان   90x60 cm زیاس رامیب  زادناریز  الاک :  مان 
ددع 25000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم ههام  6 تخادرپ - دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  - دشاب صلاخ  غلبم  - دشاب تلاصا  بسچربو  IRC دک یارادالاک  ودمیآوضع  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05832222704 یدهلا تنب  نامیاز  نانز و  ناتسرامیب 

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

32236551-058  ، 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

تلاصا تلاصا بسچربو   بسچربو ircirc دکدک یارادالاک   یارادالاک -- تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا -- دشابیمزایندروم دشابیمزایندروم ددع   ددع 2500025000 دادعت دادعت 9090 ** 6060 رامیبزادناریز رامیبزادناریز ناونع : : ناونع
دشاب دشاب دمیآوضع   دمیآوضع تکرشو   تکرشو

170170
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  هداس .  تیفیک  اب  یمرگ  زیاس 160*270 50  فرصمرابکی  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000150 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم اناسراپ  بط  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   160x220 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  تخت  رامیب و  زادناور  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 

نایسراپ بط  ناسحا  هدننک  هضرع 
هتسب 20000 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  هداس .  تیفیک  اب  یمرگ  زیاس 160*270 50  فرصمرابکی  هفحلم   :: 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

فرصمرابکی فرصمرابکی هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 171171
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابر دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک هقلح  دادعت 5000  تیساسح  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
019151861442

1101000257002721 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یپ یتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 12  هبعج   2/5x900 cm داعبا  PE یحارج تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 5000 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابر 019151861442 دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک هقلح  دادعت 5000  تیساسح  دض  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیساسح تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 172172
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ًافطل دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا  دازون - لاسگرزب و  ءایحا  ژالوم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم  یمامت 

1101095166000219 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   NASCO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NASCO یتراجت مان   PP02801U دک لاسگرزب   CPR هنت مین  شزومآ  تکام  الاک :  مان 
زیهجت کسرو  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

کسرو هدننک  هضرع  عجرم   NASCO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NASCO یتراجت مان   2901U-100 دک دازون   CPR شزومآ تکام  الاک :  مان 
زیهجت

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازون دازون وو   لاسگرزب   لاسگرزب ءایحا   ءایحا ژالوم   ژالوم ناونع : : ناونع 173173

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

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

زا 140 ھحفص 135 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v46kv6tmdsz3q?user=73474&ntc=5949687
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949687?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایراه نویسانیسکو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004011000087 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هدالق 1000 دادعت : 
1401/08/27 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراه نویسانیسکاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33560337-024  ، 33772401-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772075-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cre8 تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000527 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرد زایا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CID S.P.A هدنزاس عجرم   Cre8 لدم یتسالپ  ویژنآ  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایراه ایراه نویسانیسکاو   نویسانیسکاو ناونع : : ناونع 174174

Cre8Cre8 تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 175175
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کینوسارتلا  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000255 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ونان هدننک  هضرع  عجرم  دزی  ریوک  یایمیک  ونان  هدنزاس  عجرم  نیزامراف  یتراجت  مان   ml 260 ینلیتا یلپ  یرطب  یفارگونوس  صوصخم  کینوسارتلآ  لژ  الاک :  مان 

دزی ریوک  یایمیک 
یرطب 10 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کینوسارتلا  لژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: 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

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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  یترفاسم  وتپ  - زوسن وتپ  - دراکنارب - رچلیو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001161 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 : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب الاک  لیوحت  لحم  تسیمازلا 2) هنومن  هیارا  یدعب  یاه  یگنهامه  اب  زاین  تروص  رد  هناگادج و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  ددرگیم  دیکات  (1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  نامز  زا  هامکی  تخادرپ  دشابیم 3) دنز  زاریش خ  هیارکشیپ  تروص 

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

32138205-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

یفارگونوس یفارگونوس صوصخم   صوصخم کینوسارتلآ   کینوسارتلآ لژلژ   ناونع : : ناونع 176176

یترفاسم یترفاسم وتپ   وتپ -- زوسن زوسن وتپ   وتپ -- دراکنارب دراکنارب -- رچلیو رچلیو ناونع : : ناونع 177177

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

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

زا 140 ھحفص 137 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eytadndkhezrc?user=73474&ntc=5949738
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949738?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kktssav3q32zd?user=73474&ntc=5949953
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949953?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشابیم5948417 تسویپ  تساوخرد  لیاف  یصیخشت .  هحفص 8)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ5948440  QIAseq FX DNA Library Kit هحفص 8)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5948461PCR هحفص 8)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نامرف5948476 لرتنک  یاراد  یرتیل  تیفرظ 125 اب  لاکیدم  ییوراد  لاچخی  هدوب  هباشم  دک  ناریا 
 . یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ...و  شیامن  ناکماو  یزلف  رچکارتسا  یاراد  AVR

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

افطل5948522 تسویپ  تسیل  قبط  لماک  تاحیضوت....و  ESR هلول ,CBR هلولو نیلوبولگ  نمویه  یتنآ 
دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط 

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5948526ml 5 قیرزت فرصمرابکی  گنرس  یهاگشیامزآ -  مزاول  هحفص 8)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شفنب5948542 هحفص 8)سپیلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نودلداش5948546 هحفص 8)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رزتپ5948547 نرد  یدبک و  کی  کیمورک  خن  دنلب و  بویت  نشنتسکا  هحفص 8)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاسگرزب5948551 کیتباربیاف  پوکسودنآ  هحفص 8)وئدیو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تناس5948552 رد 20 چنرف  تقوم 7 یس  یو  یس  هحفص 8)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هار 594855416 هس  یس  یو  یس  هحفص 8)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5948636 دک  ناریا  تسویپ / تسیل  قبط  شم  هحفص 8)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5948654 هباشمدک  ناریا  *-- تسویپ قبط  یهاگشیامزآ  تاموزلم  ملق  هحفص 8)41 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کیتاموتا5948732 رتناک  لس  هحفص 8)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.ددع5948734 دادعت 100  تناس  زیاس 40  تیکوراگ  هحفص 8)نرد  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

یمزومرک5948747 یاه  هحفص 8)پورپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5948759g 114 فرظ  TEN 20 دورتکلا هحفص 8)لژ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یزیمور5948875 نک  مخ  هحفص 8)کالپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5948942 هباشمدک  ناریا  -- تسویپ قبط  یهاگشیامزآ  تاموزلم  ملق  هحفص 8)28  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یگتخوس5948984 هحفص 8)شم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5949001 . هاگتسد کی  دادعت  یرتیل  یروف 20  هحفص 8)رزیالیرتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یدیئورتوپیاه5949008 یفرصم  هحفص 8)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5949026 دک  ناریا  / روتکاف تسیل  قبط  دادعت 200  هب  تیگوراک  ترد  هحفص 8)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یلام5949032 نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  درخ  طیارشو  تساوخرد  قبط  رصن  یماد  یوراد 
روتکاف شیپو  ناتسا  یکشزپماد  زا  وراد  شخپ  زوجم  هیارا  هدنشورف  هب  لاسرا  هنیزه 

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فرصمرابکی5949081 یذغاک  هحفص 8)رویسر  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمازلا5949148  iso13485 ندوب اراد  نسکاو .  هناخدرس  ددع  یزادنا 2  هار  بصن و  لمح \  \ دیرخ
.دشابیم هباشم  دک  ناریا   . هلوزیا 7025 نویساربیلاک  هیداتو 

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینامرد5949203 یمیش  تروپ  هحفص 8)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5949204 دصرد  یواگ 22 نیموبلآ  هحفص 8)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید5949207 هاگتسد  نیب  یطابترا  هلیسو  ینایرش  یدیرو و  الوتسیف  شکم  قیرزت و  هحفص 8)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولویبورکیم5949212 دربراک  مرس  نودب   EX 293 مرس تشک  طیحم  هاگشیامزآ -  هحفص 8)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یوش5949219 مشچ  لواژ و  بآ  هحفص 8)نزخم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نتراک5949289 یکیتسالپ 6 راد  لرپ  فافش 100*16  یهاگشیامزآ  هحفص 8)هلول  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

امتح5949307 الاک  دهد  هئارا  یس  را  یا  دشاب و  هتشاد  ار  الاک  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش 
.دشابیم ددع  تسنال 1000  درز -  تکویژنآ  .تسا  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یناریا 

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5949308- ددع 2 راک جنسدق  وزارت  - ددع کی  مادکره  - یریگ هنومن  یلدنص  - نامسناپ یلیارت  - تیکینوس
ددع یا 2 هفک  وزارت 

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیرو5949323  - IMED اهس -  یتساوخرد :  یاه  دنرب  لخاد  دیلوت  راد  نوتسیپ  هحفص 8)گنرس 10  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیرو5949353  - IMED اهس -  یتساوخرد :  یاه  دنرب  لخاد  دیلوت  راد  نوتسیپ  هحفص 8)گنرس 5  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تبوطر5949358 تبث  امد و  رگالاتید  تبث  هاگتسد  یهاگشیامزآ - یملق  رتم   PH(8 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5949416ENT یپوکسودنآ هحفص 8)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناریا5949426 کیتامونپ  ویو  کاش  هحفص 8)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناریا5949572 دشاب  یناریا  امتح  الاک  دهد  هئارا  ربتعم  یس  را  یا  دشاب  هتشاد  شورف  زوجم  تکرش 
.تسا هباشم  دک 

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 8)تسورکیم5949590 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیفیک5949591 طرش  هب  دنرب  هنوگ  ره  هئارا  تسا - هباشم  دک  ناریا  تفه - زیاس  هار  هس  یپ  یو  یس 
دشابیم ددع  هب  دادعت  هدنشورف  اب  یربرابو  لاسرا  هنیزه  - تسا عنامالب  تمیقو 

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5949617 حرش  هب  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  هحفص 8)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سپ5949619 دیرخ  . Thermo fischer دنرب طقف  یژولوتاپ  نزورف  بسچ  ددع   50  . هباشمدکناریا
ههام هیوست 5   . هنومن دات  زا 

هحفص 8) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یلارود5949735 ینیزر  هحفص 8)لیرکآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5950020Laboratory moleom lar 92.10g/mol دیرگ  Glycerol 2.35 lit(8 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مرس5950044 تس  ددع  هحفص 8)11000 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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