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

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

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

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

( یهگآ دادعت 56  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 162  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 45

140 1140 1 نابآ   نابآ   2525 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,970هکس , 000163,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما354,720354,720رالد تاراما مهرد   96مهرد ,56096 ,560

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,550هکس , 000155,550 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   240رالد , 000240 , سیئوس000 سیئوس کنارف   376,500376کنارف ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,300هکس , 00089,300 , اداناک000 اداناک رالد   268رالد ,500268 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   94,46094,460لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,300هکس , 00059,300 , وروی000 ,369وروی 070369, ژورن070 ژورن نورک   35,60035,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,15یالط 16 1 , 00015, 16 1 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   42دنوپ 1 , 09042 1 , نپاژ090 نپاژ نینی   دصکی   ,254دصکی 1 10254, 1 10

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 174174))

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

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

زا 142 ھحفص 1 

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


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

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

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11772 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953398 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راد رتلیف  لافطا  نوخ  هسیک  ددع  یرادیرخ 10.000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر تنامض 1.100.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعامتجا نلاس  مود  هقبط   b کولب تمه  دیهش  یرون و  هللا  لضف  خیش  یاه  هارگرزب  عطاقت  نارهت   :: سردآ سردآ

82052188 :: 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

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

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچلیو دیرخ 500  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  اه  همانزور  رد  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  تاکرادت و  هرادا  تاصقانم  اهدادرارق و  روما  یوضر  سدق  ناتسآ  یزکرم  نامزاس  ادهش  هارراهچ  دهشم  یناشن   :: سردآ سردآ

یصصخت تالاوس   05132001420 یمومع 05132001053 - تالاوس   :: نفلت نفلت
05132002332

:: 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

راد5953398 رتلیف  لافطا  نوخ  هسیک  ددع  هحفص 2)یرادیرخ 10.000  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

راد راد رتلیف   رتلیف لافطا   لافطا نوخ   نوخ هسیک   هسیک ددع   ددع   10 .00010 .000 یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 11

رچلیو رچلیو دیرخ   دیرخ 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 142 ھحفص 2 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  5656   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نویساربیلاکزاگ 2  ددع -  1000 زاگدلب تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000491 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع نویساربیلاکزاگ 2  ددع -  1000 زاگدلب تساک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,002 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 نویساربیلاکزاگ   نویساربیلاکزاگ ددع -  -  ددع 10001000 زاگدلب زاگدلب تساک   تساک ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 142 ھحفص 3 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000733 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینیسح 09171940339 مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 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 142 ھحفص 4 
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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 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

5952713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS745GB0718ITI0718E دک یقورع  یسنات  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیراک هاگپ  تمالس  هدننک  هضرع 

1101030329000666 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هاگپ تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS745GB0718ITI0718E دک یقورع  یسنات  تنتسا  الاک :  مان 
زیراک

ددع 95 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  زکرم  دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  زکرمزاینو  تساوخرد  قبط  ییوراد  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عجرم عجرم ومورت   ومورت یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   11 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   2 /252/25 x9 mmx9 mm  زیاس زیاس   IS745GB0718IT I 0718EIS745GB0718IT I 0718E  دکدک یقورع   یقورع یسنات   یسنات تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع
زیراک زیراک هاگپ   هاگپ تمالس   تمالس هدننک   هدننک هضرع   هضرع
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000244 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  عاونا  دیرخ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

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

هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TOFD/ PAUT هاگتسد یکدی  یرطابدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498005549 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنرپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   SILVERWING هدنزاس عجرم   ToFD Lite لدم اه  شوج  طخ  یبای  کرت  جنس  تماخض  الاک :  مان 
سراپ یارفا 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم اقیقد " هناگادج و  تروص  هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هیهت و  تسو  کرادم  دانسا و  مالعتسا و  طیارش  اضاقت و 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم تکرش   تکرش ( ( 1212 زاف   زاف  ) ) مهن مهن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  ) ) TOFD/ PAUTTOFD/ PAUT هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی یرطابدیرخ   یرطابدیرخ ناونع : : ناونع 77
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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 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

5952745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناماگشیپ 192   T3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000798 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
.DIAGNOSTIC BIOCHEMCANADA Inc هدنزاس عجرم  ییاوقم  هبعج  یهاگشیامزآ  دربراک   CAN-T3-4220 دک ازیالا   T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

شهوژپ زاس  انیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک 
هتسب 1 دادعت : 

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

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشناد داهج  دمتعم  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

5952786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPV Genotypes 14Real Quant -TM Quant -HPV 6/11 Real -TM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000310 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
 HPV Genotypes 14Real Quant lot no : 21I22j056 -TM Quant -HPV 6/11 Real TM LOt No: 21i22I414 - 

تیک کی  مادک  ره  را 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66413710-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

T3T3  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا تیک   تیک ناونع : : ناونع 88

HPV Genotypes  14Real Quant -TM Quant -HPV 6/1 1  Real -TMHPV Genotypes  14Real Quant -TM Quant -HPV 6/1 1  Real -TM ناونع : : ناونع 99
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  جیگ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001080 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   HAMILTON MEDICAL AG یتراجت مان   Hamilton C و Raphael لدم روتالیتنو  هاگتسد  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

هتفرشیپ یکشزپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... روتالیتنو روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد یایا   هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 1010
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع الک 30   ) IMIPENEM کسید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002424 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BECTON DICKINSON هدنزاس عجرم  یتست  هتسب 50  لدم 231645   Imipenem 10 µg مارگویب یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

بطوپاکت هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
هتسب 30 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   3030 الکالک    )  ) IMIPENEMIMIPENEM  کسید کسید ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093263000236 زاین :  هرامش 

هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   Lit 1 فرظ یهاگشیامزآ  اسمیگ  فرصم  هدامآ  یزیمآ  گنر  لولحم  الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت  یشهوژپ و 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژویفیرتناس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000358 زاین :  هرامش 

روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تیلپ 96 رتوراب  بسانم  تردق  اب  روتوم  یاراد  - 

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

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  سانشراک - دات  زا  سپ  هزور  هیوست 30  یتناراگ -  رکذ  لخاد -  دیلوت  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ اسمیگ   اسمیگ فرصم   فرصم هدامآ   هدامآ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 1212

ژویفیرتناس ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 1313
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زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000041 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییامنهار هنوگره  تهج  هدوتس  یاقا  هرامش  دنشاب  . دمیا  وضع  اهتکرش  تسویپ .  لیاف  قبط  اه  هاگتسد  عون  دادعت و  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183758691

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تناس  شید 3.5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000138 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ هدننک  هضرع  عجرم   NEST هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 5  هبعج  لدم 722011   PP سنج بورکیم  تشک  یا  هریاد  یهاگشیامزآ  تیلپ  الاک :  مان 

هدیا تسیز 
هتسب 5000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زقس زقس یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 1414

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسا   تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تناس   تناس   3.53.5 شید   شید ناونع : : ناونع 1515

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 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

5952884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000467 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ دماسآ  رف  هدننک  هضرع  عجرم   DIALAB یتراجت مان   ml 200 یلایو ییاوقم 4  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت   / ههام تخادرپ 6   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ /  تسیل  قبط  مالقا   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار 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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یزار  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010025000019 زاین :  هرامش 
نارهت یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ هب  یزار  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  تخادرپ 

1199663911 یتسپ :  دک  یزار ،  تسوپ  ناتسرامیب  یمالسا  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55613641-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613641-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1616

تسویپ تسویپ هبهب   یزار   یزار ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ - رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  -  TCPO2 نژیسکا راشف  یعضوم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  باختنا 

1101030642001244 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناروانف تسیز  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   OXYNET ONE لدم یناتسرامیب  نژیسکا  زاگ  یریگ  هزادنا  هدنهد و  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
کاتسر هشیدنا  ناروانف  تسیز  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کاتسر  هشیدنا 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا داتس  هناماس  رد  تسویپ  یرازگراب  یمازلا -  یصاصتخا  ینف و  طیارش  شریذپ  اضما و  رهم و  لطاب -  طورشم  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88029719-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب نژیسکا   نژیسکا زاگ   زاگ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا وو   هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1818
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ناهفصا ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 AmpFLSTR Identifiler Plus Amplification Kit تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشمدک  ناریا  ) NO:A26364

1101003477000140 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

APPLIED هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دک 4467831  یشنکاو  هتسب 200  تیوه  صیخشت   AmpFlSTR Identifiler Direct تیک الاک :  مان 
اسرم ایرآ  مج  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BIOSYSTEMS

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلهم.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لحمرد  لیوحتو  الاک  لاسرا  هنیزه.ددرگ  مالعا  هدوزفا  شزرا  نودبو  صلاخ  غلبم.ددرگ  همیمضروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب 2023 لاسات ءاضقنا  خیرات.دشاب  یم  هتفه  نامززاالاک 3 لیوحت 

8165875735 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  ضیف  هکلف  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36616310-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیوه تیوه صیخشت   صیخشت   AmpFlSTR Identifiler DirectAmpFlSTR Identifiler Direct تیک   تیک ناونع : : ناونع 1919
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002467 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HANGZHOU AGS MEDTECH یتراجت مان  یددع  هتسب 1   AG-51044-2300-135-16 لدم  mm 16 زیاس یکشزپ  یشخرچ  سپیلک  الاک :  مان 
سراپ رتسگ  هدیا  نامرآ  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تیاس   تیاس تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یشخرچ   یشخرچ سپیلکومه   سپیلکومه ناونع : : ناونع 2020
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ریمخ روپاین  یقابلادبع  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 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

5953047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091565000032 زاین :  هرامش 

ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دوبهب مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN هدنزاس عجرم   FETAL DOPPLER یتراجت مان   F6 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تاقحلم هیلک  اب  روتکاف  شیپ   . یموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا   . ینابیتشپ تامدخ  یاراد.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تسویپ  لیاف  اب  قباطم  رظن  دروم  هاگتسد.بصن 

7931993131 یتسپ :  دک  ریمخ ،  ردنب  روپاین  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  راولب  ریمخ -  ردنب  ریمخ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228112-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228116-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1
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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

5953064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تیک دادعت 30   EXACTORAL N-1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تیک دادعت 10   EXACTORAL P-2

.تیک دادعت 1   ACCRUCAL-3
1101030092000811 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
کینویب هدننک  هضرع  عجرم  کینویب  یتراجت  مان   ml 200 یتیک ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  کیروا  دیسا  تیک  الاک :  مان 

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

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

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

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ کیروا   کیروا دیسا   دیسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد هدش  رکذدراومو  یمومع  طیارش  - یتسویپ تاحیضوت  قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  - یریگ هنومن  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح 

1101092410001111 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک دقاف  ، NOVA، NOVA 7202 شکدود زاگ  روزیلانآ  یرادرب ، هنومن  پمپ ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناماس تعنص  مورا  هدننک  هضرع  عجرم   KULELI یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   in 3 زیاس رکنوب  هیلخت  یجسن  گنلیش  الاک :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکنوب رکنوب هیلخت   هیلخت یجسن   یجسن گنلیش   گنلیش شکدود   - - شکدود زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ یرادرب ، ، یرادرب هنومن   هنومن پمپ ، ، پمپ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تبرت ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

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

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

5953092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریرک 5 نسکاوو   usb رگالاتید (، ددع 3) یرتیل )و70  ددع 1) یرتیل  50 (، ددع  37) یرتیل سکاب 20  لوک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع 100) یرتیل

1101091222000046 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نماث  راکتبا  انیس  تازیهجت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   MPTR-20L لدم یهاگشیامزآ  کیرتکلا  ومرت  سکاب  لوک  الاک :  مان 
نماث راکتبا  انیس 
ددع 41 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناکین تعنص  ناتسراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DS81 لدم امد  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 41 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیهجت هدنزاس  عجرم  ناروآ  نف  بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ریرک  نسکاو  یتراجت  مان   Lit 1/6 تیفرظ  VC1.6 لدم ینلیتا  یلپ  نسکاو  لمح  فیک  الاک :  مان 
ناروآ نف  بط 

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

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقمات  لمح  هنیزه.دشاب  اراد  ار  تسویپ  تسیل  تاصخشم  دیاب  دراوم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 8 و 10 ،  نیب  ینرق -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226111-051  ، 52234461-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ نسکاو   نسکاو لمح   لمح فیک   فیک  - - امد امد رگالاتید   رگالاتید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد سکاب -  -  سکاب لوک   لوک ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یلیم  لایو 10   Charles Reiver تکرش  MG نژ یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رظندم  یتسویپ  تسیل  قباطم  لوصحم  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101001014000361 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

BIOTEC هدنزاس عجرم   EZEE GENE یتراجت مان  یتست  ییاوقم 200  هبعج  لدم 200-01-04-2-1   PCR شور هب  وگیم   TSV یرامیب صیخشت  تیک  الاک :  مان 
نیرآ شناد  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هتسب 30 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا مرف  نیا  ندرک  رپ  یراذگ  تمیق  کالم  دشاب و  یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا 

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

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل یلیم   یلیم   1010 لایو   لایو   Charles  ReiverCharles  Reiver  تکرش تکرش   MGMG نژنژ   یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مین یژولوتیس  بسچ  یرتیل , نیلامرف 2.5  یرتیل , لولیزگ 2.5  یژولوتاپ , یکیتسالپ  تساک  : لماش یتسویپ  مالعتسا 47  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .. یرتیل و

1101004047000194 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم   g 2500 یکیتسالپ هتسب  یهاگشیامزآ  دربراک  یریگ  بلاق  صوصخم  رمیلپ  یاراد  هدش و  رتلیف  نیفاراپ  الاک :  مان 
سیدابآ بط  نردم  هدننک  هضرع  عجرم 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  مالعتسا 47 )  لیاف  هدش (  تسویپ  مالقا  تسیل  لک  تمیق  اب  ربارب  لایر و  هب  لک  تمیق  -2

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ، هدش رهم  لیمکت و  هدننک  نیمات  طسوت  مالعتسا 47  لیاف  -3
ددرگیم یسررب  رابنا  برد  یجراخ  یناریا و  یالاک  تلاصا  بسچرب  - 4

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442815-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ..  .. وو یرتیل   یرتیل مین   مین یژولوتیس   یژولوتیس بسچ   بسچ یرتیل , , یرتیل   2 .52 .5 نیلامرف   نیلامرف یرتیل , , یرتیل   2 .52 .5 لولیزگ   لولیزگ یژولوتاپ , , یژولوتاپ یکیتسالپ   یکیتسالپ تسا   تسا ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  هب  ( FTA تراک  ) یریگ هنومن  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000141 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   GENERAL ELECTRIC هدنزاس عجرم  یکیتنژ  رزیالانآ  هاگتسد  هدش  کشخ  نوخ  یاه  هنومن  یارب   FTA تراک الاک :  مان 
شناد تایح  انیرآ  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 331  55609071-4 ینامداش :  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

((   FTAFTA تراک تراک  ) ) یریگ یریگ هنومن   هنومن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یلیم  لایو 10   Charles Reiver تکرش  MS نژ یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظندم  یتسویپ  تسیل  قباطم  لوصحم  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101001014000363 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیهب دمراف  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU ALLTEST BIOTEC هدنزاس عجرم   ml 1 لایو نوداتم  لانولکونوم  نژ  یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
امزآ

هتسب 30 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا مرف  نیا  ندرک  رپ  یراذگ  تمیق  کالم  دشاب و  یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا 

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

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظندم رظندم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم لوصحم   لوصحم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یرتیل   یرتیل یلیم   یلیم   1010 لایو   لایو   Charles  ReiverCharles  Reiver  تکرش تکرش   MSMS نژنژ   یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

2828

(( یناریا یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   3.53.5 لامسا   لامسا   DCPDCP  وو 4.54.5 کبس   کبس   DCPDCP  کالپ کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یناریا یالاک  طقف  ) تسویپ تسیل  قبط  لامسا 3.5   DCP کبس 4.5و  DCP کالپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000186 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   OSVEH یتراجت مان  ییاوقم  نتراک  خاروس 6  دادعت   mm 74 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا   DCP 3/5 کالپ الاک :  مان 

ایسآ هوسا 
نتراک 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   OSVEH یتراجت مان  ییاوقم  نتراک  خاروس 10  دادعت   mm 122 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا   DCP 3/5 کالپ الاک :  مان 

ایسآ هوسا 
نتراک 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رازبا هدننک  هضرع  عجرم   OSVEH یتراجت مان  ییاوقم  نتراک  خاروس 8  دادعت   mm 135 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  کبس   DCP 4/5 کالپ الاک :  مان 

ایسآ هوسا  یکشزپ 
نتراک 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رازبا هدننک  هضرع  عجرم   OSVEH یتراجت مان  ییاوقم  نتراک  خاروس 9  دادعت   mm 151 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  کبس   DCP 4/5 کالپ الاک :  مان 

ایسآ هوسا  یکشزپ 
نتراک 5 دادعت : 

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

بلاق رد  طقف  یداهنشیپ  یاه  تمیق.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هدش  کیکفت  زیر و  تروص  هب  روتکاف و  شیپ 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( روسسورپوشیت ) تفاب رگشزادرپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000312000095 زاین :  هرامش 

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

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34173601-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173626-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روسسورپوشیت روسسورپوشیت )) تفاب تفاب رگشزادرپ   رگشزادرپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یلیم  لایو 10   Lillidale ای  BIOVAC تکرش  SP نژ یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظندم  یتسویپ  تسیل  قباطم  لوصحم  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101001014000362 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

BIOTEC هدنزاس عجرم   EZEE GENE یتراجت مان  یتست  ییاوقم 200  هبعج  لدم 200-01-04-2-1   PCR شور هب  وگیم   TSV یرامیب صیخشت  تیک  الاک :  مان 
نیرآ شناد  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هتسب 30 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا مرف  نیا  ندرک  رپ  یراذگ  تمیق  کالم  دشاب و  یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا 

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

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل یلیم   یلیم   1010 لایو   لایو   LillidaleLillidale ایای     BIOVACBIOVAC  تکرش تکرش   SPSP  نژنژ یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3131

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

5953244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  دات  دروم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناری  1- تسویپ تسیل  قبط  نیال  کیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تدم  ءاضقنا  خیرات  - ددرگ دیق  روتکافرد  irc

1101030090000370 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یطیحم  یفارگویژنآ  دربراک   SIM1 SH لدم  Super Torque 5F رتتاک الاک :  مان 
دک 546-532 میکح 

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

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

 09394420093 یبالگ مناخ  یدمحا 09177423533 و  ناحبس  سدنهم  : یکشزپ تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ ماجنا  مزال  یگنهامه  مادقا  هنوگ  ره  زا  لبق  )

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 

09175183734: زادرپراک دنوار  سدنهم 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویژنآ یفارگویژنآ دربراک   دربراک   S IM1 SHSIM1 SH  لدم لدم   Super Torque 5FSuper Torque 5F رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000616 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   cc 100 یکشزپ تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  دادعت  تهج  روتکاف  لک  غلبم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  نکش (  قیلعت  ییایمیش  هدام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004042 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایل سراپ  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم   PC4130 A یتراجت مان   Lit 200 یزلف هکشب  زاگ  تفن و  عیانص  تفن  رد  لولحم  نکش  قیلعت  هدام  الاک :  مان 

هکشب 45 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  الاک  لیوحت  لحم  .ددرگ  هئارا  رتیل  بسحرب  تسویپ و  لیاف  رد  لوصحم  یاه  دک  زا  کی  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رهشوب  رد  ییایمیش  هرادا  دات  یسرزاب و 

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

23942627-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 3333

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نکش (  (  نکش قیلعت   قیلعت ییایمیش   ییایمیش هدام   هدام ناونع : : ناونع 3434
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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 17 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ملق  یهاگشیامزا 12 یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002742 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم   ml 50 یا هشیش  لایو  لاسگرزب  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

لایو 60 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  نتشاد  تروصرد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - دشاب تیفیک  یارادو  یلصاالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب IRC دک یاراد  امتحالاک  - دشاب دم  یا  وضع  یکشزپ  یالاک  - دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  - دشابیم ههام  6 تخادرپ خیرات  - دوشدیق

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

36465570-058  ، 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

هدنبادخ نینموملاریما  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یزیم  ور  والک  وتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090064000030 زاین :  هرامش 

هدنبادخ ع   نینموملاریما   ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
یلعوب تعنص  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  والک  وتا  یتراجت  مان   Vacuum Perry لدم یکشزپ  کیتاموتا  مامت  هدننک  لیرتسا  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  یزیم  ور  والک  وتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581887984 یتسپ :  دک  نینموملاریما ع ،  ناتسرامیب  افش -  خ  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34224300-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224309-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق 1212 یهاگشیامزا   یهاگشیامزا یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3535

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزیم   یزیم ورور   والک   والک وتا   وتا ناونع : : ناونع 3636
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط   0101148017 اضاقت :  هرامش  یزلف  دوه  الاک :  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006320 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لیتسا زاگ  نایت  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  نایت  یتراجت  مان  لدم 4602005  یتعنص  دوه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف یزلف دوه   دوه ناونع : : ناونع 3737

نیپیلویدراک نیپیلویدراک -- دیپیلوفسف دیپیلوفسف -- ANA-dsDNA-Anti CCP-TTG A-TTG G-cANCA-pANCAANA-dsDNA-Anti CCP-TTG A-TTG G-cANCA-pANCA  صیخشت صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 142 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dcyplze57ea7w?user=73474&ntc=5953380
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5953380?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیپیلویدراک - دیپیلوفسف -ANA-dsDNA-Anti CCP-TTG A-TTG G-cANCA-pANCA صیخشت تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000078 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   SERAMUN هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Serazym Anti-CCP ELISA عون  Anti-CCP تیک الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس 
هتسب 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامز بط  نارای  هدننک  هضرع  عجرم   SERAMUN یتراجت مان  یتست  هتسب 96  یهاگشیامزآ   Serazym ANA Screen ELISA عون  ANA تیک الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یتست  هتسب 96  یهاگشیامزآ   Serazym anti-Cardiolipin-B2-GP-1 IgG IgM ELISA عون نیپیلویدراک  دض  یداب  یتنآ  تیک  الاک :  مان 
نامز بط  نارای  هدننک  هضرع  عجرم   SERAMUN

هتسب 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یتست  هتسب 96  یهاگشیامزآ   Serazym Anti-phospholipid Sereen IgG/IgM ELISA عون دیپیلوفسف  دض  یداب  یتنآ  نعت  تیک  الاک :  مان 
نامز بط  نارای  هدننک  هضرع  عجرم   SERAMUN

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

هضرع عجرم   SERAMUN DIAGNOSTICA GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Serazym Anti-ds DNA IgG ELISA kit عون  ds-DNA تیک الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک 

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

عجرم  SERAMUN DIAGNOSTICA GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Serazym Anti-PR3 (cANCA) IgG ELISA kit عون  ANCA تیک الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع 

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

عجرم  SERAMUN DIAGNOSTICA GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Serazym Anti-MPO (pANCA) IgG ELISA kit عون  ANCA تیک الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع 

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

SERAMUN DIAGNOSTICA GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Serazym Anti-Transglutaminase IgA ELISA kit عون  TTG تیک الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

SERAMUN DIAGNOSTICA GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Serazym Anti-Transglutaminase IgG ELISA kit عون  TTG تیک الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  یکشزپ  تازیهجت  هناماس  رد  ار  اهتیک  نیا  شورف  رابتعا  زوجم و  دیاب  هدنشورف 

دشاب لماک  دیاب  اهتیک 

8916657343 یتسپ :  دک  دزی ،  یزکرم  هاگشیامزآ  یناقلاط - راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257671-035  ، 37245444-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیحم تشادهب   DPD صرق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000103 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دابآ مرخ  شجنس  رلک  هدنزاس  عجرم   g 10 یددع هتسب 100   DPD یجنسرلک صرق  فرعم  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ هرامش 09189314663  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروصد..دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ...ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف....دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دوش هتفرگ  سامت  نایردیح  سدنهم 

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیحم طیحم تشادهب   تشادهب   DPDDPD  صرق صرق ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک زا.ددع  300 دادعت.لاسکی یالاب  فرصم  خیرات  اب  ( دنامسپ زاس  احما  هاگتسد  تهج  ناوت 6( هب  کیژولویب 10 تست  لایو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101094953000893 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یار نشور  هدنزاس  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم  10E6 راخب کیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 
ناهاپس

هبعج 300 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  - یراکزور هنومن 5  لاسرا  تلهم  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

:06134434142و09169188922 یحایم

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دنامسپ دنامسپ زاس   زاس احما   احما هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج )) 66 ناوت   ناوت هبهب   1010 کیژولویب   کیژولویب تست   تست لایو   لایو ناونع : : ناونع 4040
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هدنبادخ نینموملاریما  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ب کت  وراد  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090064000032 زاین :  هرامش 

هدنبادخ ع   نینموملاریما   ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
بط لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  لاژ  هدنزاس  عجرم   JPR-1200 L لدم وراد  لاچخی  الاک :  مان 

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

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ب کت  وراد  لاچخی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581887984 یتسپ :  دک  نینموملاریما ع ،  ناتسرامیب  افش -  خ  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34224300-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224309-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاهکسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002425 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   SPAN یتراجت مان  یکسید  یا 50  هشیش  لایو  ییاوقم 1  هبعج   13MD347-50 لدم میدیزاتفس  مارگویب  یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

صیخشت ورشیپ  هدننک 
لایو 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد لاچخی   لاچخی برد -  -  برد کتکت   وراد   وراد لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 4141

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاهکسید   یاهکسید ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانش بیسآ  یسانش و  تفاب  - یسانش نایور  سورد  یملع  شزومآ  تازیهجت  تاناکما و  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030438000088 زاین :  هرامش 

ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  - 

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

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا دنور  یط  الاک و  تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریش  ماج  یاقآ  هرامش 09177820979  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج.دریگ  یم  تروص 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانش یسانش بیسآ   بیسآ وو   یسانش   یسانش تفاب   تفاب -- یسانش یسانش نایور   نایور سورد   سورد یملع   یملع شزومآ   شزومآ تازیهجت   تازیهجت وو   تاناکما   تاناکما تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 4343
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تبرت ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

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

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

5953499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یا  هویج  ممینیم  ممیزکام  فارگومرت  یا و  هبرقع  جنسامد  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091222000047 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   ALFALAVAL هدنزاس عجرم   ALFALAVAL یتراجت مان   TE67F311102120 لدم یا  هبرقع  جنسامد  الاک :  مان 

وشکاپ ییایمیش  یدیلوت و 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اتیرت  یتمالس  یروانف  هدنزاس  عجرم   SD-18163-LAN لدم جنس  شنرک  روسنس  اب  هلاناک  رگالاتید 16  عون  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

اتیرت یتمالس  یروانف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 120 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقمات  لمح  هنیزه ی  ههامود  تخادرپ  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 8 و 10 ،  نیب  ینرق -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226111-051  ، 52234461-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرقع   هبرقع جنسامد   جنسامد ناونع : : ناونع 4444
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ناتسرال ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولویزیف سورد  یملع  شزومآ  تازیهجت  تاناکما و  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030438000089 زاین :  هرامش 

ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  - 

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

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا دنور  یط  الاک و  تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریش  ماج  یاقآ  هرامش 09177820979  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج.دریگ  یم  تروص 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویزیف یژولویزیف سورد   سورد یملع   یملع شزومآ   شزومآ تازیهجت   تازیهجت وو   تاناکما   تاناکما تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 4545
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACT تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000619 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ABBOTT یتراجت مان  یتست  ییاوقم 25  هتسب   03P86-25 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   i-Stat Celite ACT یداقعنا یاه  شیامزآ  تیک  الاک :  مان 

کنیلدم هدننک  هضرع 
هتسب 8 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب راشف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000298 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کت انیس  هدننک  هضرع  عجرم   ERAVAP یتراجت مان   EV10 لدم کیتاموتا  راخب  راشف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ACTACT تیک   تیک ناونع : : ناونع 4646

راخب راخب راشف   راشف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4747
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  کینوسارتلآ  جنس  یبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000282 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیرآ تعنص  اروام  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   OMNI یتراجت مان   TDI-200H لدم لباترپ  کینوسارتلا  جنس  یبد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  دیما  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 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

5953640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناتسرامیب  یهاگشیامژآ  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090782000037 زاین :  هرامش 

دهشم دیما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم اب  یگنهامه  ، تسویپ لیاف  قبط  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  ، ینوناق تازوجم  هیارا  یکشزپ و  تازیهجت  هرادا  تیاس  تامازلا  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا 09153050620 تاکرادت  -8515 یلخاد دیما 05138428621- ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  دحاو  یدرک 

9176613775 یتسپ :  دک  تشدنلا ،  عطاقت  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38428621-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38428622-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم کینوسارتلآ   کینوسارتلآ جنس   جنس یبد   یبد ناونع : : ناونع 4848

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسرامیب   ناتسرامیب یهاگشیامژآ   یهاگشیامژآ یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4949
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  نیون  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادلاچخی ژویفیرتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092517000004 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ   نیون  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم   HSR10 لدم رود  یلاتیجید 10000  رادلاچخی  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بویتورکیم 50 و  نوکلاف 15 -  یارب  رغت  لباق  روتور  اب  رادلاچخی  ژویفیرتناس  دوش -  یسررب  یتسویپ  کرادم  تسا -  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناخ تیلپ 96  و 

دک یکشزپ ،  نیون  مولع  هدکشناد  تدحو ،  رالات  بنج  زیربت ،  هاگشناد  هطوحم  لخاد  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166614733 یتسپ : 

33377643-041  ، 33355789-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33355789-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  نیون  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد رفص  میظنت  لباق  یامد  لقادح  اب  رادلاچخی  روتابوکنا  رکیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092517000003 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ   نیون  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
بط ناراتسه  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناراتسه  یتراجت  مان   SHRD120 لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  رادلاچخی  روتابوکنا  رکیش  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یسررب  امتح  یتسویپ  کرادم  تسا -  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یکشزپ ،  نیون  مولع  هدکشناد  تدحو ،  رالات  بنج  زیربت ،  هاگشناد  هطوحم  لخاد  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166614733 یتسپ : 

33377643-041  ، 33355789-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33355789-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادلاچخی رادلاچخی ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 5050

هجرد هجرد رفص   رفص میظنت   میظنت لباق   لباق یامد   یامد لقادح   لقادح اباب   رادلاچخی   رادلاچخی روتابوکنا   روتابوکنا رکیش   رکیش ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یهاگشیامزآ  یکشزپ و  یتازیهجت  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094718000013 زاین :  هرامش 
باریز ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  یهاگشیامزآ  یکشزپ و  یتازیهجت  یفیک  لرتنک   :: 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

ناکلم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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

5953720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسیل  قبط  عونو  دادعتو  رود  خیرات  مالقا  .دشابیم  تسویپ  هب  تسیل  هک  هاگشیامزآ  تاموزلم  تساوخرد  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو 
1101093583000022 زاین :  هرامش 

ناکلم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ دماسآ  رف  هدننک  هضرع  عجرم   DIALAB یتراجت مان   ml 200 یلایو ییاوقم 4  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  لورتسلک  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناکلم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  زا.تسیل  قبط  عونو  دادعتو  رود  خیرات  مالقا.دشابیم  تسویپ  هب  تسیل  هک  هاگشیامزآ  تاموزلم  تساوخرد  هعومجم  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نایسراپ ) دماسارف   ) اهتیک مامت  دشابیم و   edan i15 زاگدالب هاگتسد.ههامود  تخادرپ  دنشاب  راددمیآ  ناتسرامیب  برد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا 

دک ناتسرامیب ،  ع )  ) رصع یلو  کرهش  یادتبا  بانب  فرط  زا  یدورو  ناکلم  ناتسرهش  یقرش   ناجیابرذآ  ناتسا  ناکلم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5561847963 یتسپ : 

37843696-041  ، 37841984-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37843696-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 وو   یکشزپ   یکشزپ یتازیهجت   یتازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 5252

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ لورتسلک   لورتسلک تیک   تیک ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 142 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xan8v9ww9w4ar?user=73474&ntc=5953668
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5953668?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t37sggbd5zz2q?user=73474&ntc=5953720
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5953720?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب   cvp رتتک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000621 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داوم ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . REDAX Co هدنزاس عجرم   mm 40-20 زیاس  PVC سنج فاص  کیساروت  رتتک  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکلم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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

5953816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسیل  قبط  عونو  دادعتو  رود  خیرات  مالقا  .دشابیم  تسویپ  هب  تسیل  هک  هاگشیامزآ  تاموزلم  تساوخرد  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو 
1101093583000021 زاین :  هرامش 
ناکلم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرآ هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 2000   ml 2 زیاس  CBC فرصم رابکی  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناکلم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  زاو  دشاب  تسیل  قبط  عونو  دادعتو  رود  خیرات  مالقا  .دشابیم  تسویپ  هب  تسیل  هک  هاگشیامزآ  تاموزلم  تساوخرد  هعومجم  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  تساوخرداب  تقباطم  مدع  تروصرد  ههامود  تخادرپ  دنشاب  راد  دمیآ  ناتسرامیب  برد  رد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

دک ناتسرامیب ،  ع )  ) رصع یلو  کرهش  یادتبا  بانب  فرط  زا  یدورو  ناکلم  ناتسرهش  یقرش   ناجیابرذآ  ناتسا  ناکلم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5561847963 یتسپ : 

37843696-041  ، 37841984-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37843696-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cvpcvp  رتتک رتتک ناونع : : ناونع 5454

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   تسیل   تسیل هکهک   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تاموزلم   تاموزلم هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 5555
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ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Anti D Blend تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000161 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لایو  2,000 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Anti D Igm تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000160 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لایو  2,000 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Anti D BlendAnti D Blend ناونع : : ناونع 5656

Anti D IgmAnti D Igm ناونع : : ناونع 5757
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

تفت یتشهب  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 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

5953827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

09133580452
1101091755000045 زاین :  هرامش 

تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم   ml 20 یفرظ ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یرتمودیبروت  تکریاد  نیموبلآ  ورکیم   Alb تیک الاک :  مان 

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک 
هتسب 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: 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  162162   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یرتمودیبروت   یرتمودیبروت تکریاد   تکریاد نیموبلآ   نیموبلآ ورکیم   ورکیم   AlbAlb تیک   تیک ناونع : : ناونع 5858
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یکشزپ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000177 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  جدننس  بط  نیتم  یتراجت  مان  کپ  یو  هزیلرتسا  هتسب  یدنب  هتسب  عون   ME108 دک هکت  ازجا 3  دادعت  لمع  قاتا  هژیو  یحارج  ناگ  تس  الاک :  مان 

جدننس بط  نیتم  ییوراد  یکشزپ  تامدخ  هدننک 
تس 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهباچ ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههام  تخادرپ 3 

تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یدارم 09152916952 یاقآ  یریگیپ  لوئسم 

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

لمع لمع قاتا   قاتا هژیو   هژیو یحارج   یحارج ناگ   ناگ تستس   یکشزپ   - - یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  نادند  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000734 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیمحریما 09179088556 مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ نادند   نادند یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 6060
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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 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

5952692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   in 0.014 زیاس  IS616GB0616ITI دک یقورع  یبلق  سروه  کرو  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیراک هاگپ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ومورت 

1101030329000667 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   in 0.014 زیاس  IS616GB0616ITI دک یقورع  یبلق  سروه  کرو  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
زیراک هاگپ  تمالس 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود تاکرادت  هناماسو  تازیهجت  لک  هرادا  زوجمو  تیفیک  طرش  هب  زکرم  دیئات  دروم  قوف  تس  اوخرد  قبط  زاین  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراجت یتراجت مان   مان یددع   یددع   11 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   inin   0 .0 140 .0 14 زیاس   زیاس   IS616GB0616 IT IIS616GB0616 IT I دکدک   یقورع   یقورع یبلق   یبلق سروه   سروه کرو   کرو یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع
زیراک زیراک هاگپ   هاگپ تمالس   تمالس هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم ومورت   ومورت
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  راد - چیپرس  هکیت  هس  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002466 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 5 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  کالرئول   cc 10 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت راد - - راد چیپرس   چیپرس هکیت   هکیت هسهس   گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 6262
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزا  مزاول  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000245 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزا  مزاول  عاونا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

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

هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزا   یهاگشیامزا مزاول   مزاول عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 6363
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط   ABI / TBI / LLR یناتحت قورع  یتخس  یگتفرگ و  صیخشت  هاگتسد  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا 

1101030642001245 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   summit یتراجت مان   vantage ABI لدم یکشزپ  یقورع  رلپاد  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دات تسویپ  یرازگراب  یمازلا - یصاصتخا  طیارش  شریذپ  اضما و  رهم و  یمازلا - تازیهجت  هرادا  زوجم  یرابجا - ومد  لطاب - طورشم  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- یمازلا داتس  هناماس  رد  هدش 

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

88029719-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ ردرد   جردنم   جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   ABI  / TBI  / LLRABI  / TBI  / LLR یناتحت   یناتحت قورع   قورع یتخس   یتخس وو   یگتفرگ   یگتفرگ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا
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ناهفصا یضرغ  رتکد  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 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

5952722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد  دادعت  تسویپ و  اهب  مالعتسا  مرف  قبط  هکت  هس  یس  یس  5 و 10   , گنرس 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  هدش  دات  یاه  دنرب  طقف  )

1101004601000255 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت دربراک  هکت  هس  فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 60000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت دربراک  کالروال  فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 100000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت دربراک  هکت  هس  فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 100000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و امتح  اهب  مالعتسا  مرف  / ربتعم تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد و  دیلوت  مالقا  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب 

ددرگ یم  عوجرم  مالقا  دات  مدع  تروص  رد 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: 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

هداد هداد تمیق   تمیق هدش   هدش دات   دات یاه   یاه دنرب   دنرب طقف   طقف )) یتساوخرد   یتساوخرد دادعت   دادعت وو   تسویپ   تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط هکت   هکت هسهس   یسیس   یسیس     1010 وو     55  , , 22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
(( دوش دوش
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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 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

5952729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R.o هاگتسد کمن  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000832 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

کاترف نارتسگ  باریم  هدننک  هضرع  عجرم  باریم  کمن  صرق  یتراجت  مان   kg 20 نتراک بآ  هیفصت  کمن  صرق  ریگ  یتخس  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   هباشم   هباشم دکدک     R.oR.o  هاگتسد هاگتسد کمن   کمن صرق   صرق ناونع : : ناونع 6666
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ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L زیاس لیرتین  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000258 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش یم  ماجنا  دیرخ  دیئات  زا  سپ  دیامن  لاسرا  هنومن  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  - 

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

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

دشاب یم  ههام  کی  هیوست   -- دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: 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

LL زیاس   زیاس لیرتین   لیرتین سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 6767
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دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روم کلب  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000062 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم   EPSA یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 16  یژولورا  روم  کلب  دنوس  الاک :  مان 

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

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم   EPSA یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 18  یژولورا  روم  کلب  دنوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یقدص   09153229864  - تسویپ لیاف  قبط  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38653885-051  ، 38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روم روم کلب   کلب دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 6868
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نادمه هیمطاف  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 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

5952756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاوه مویکو  نژیسکا  زاگ  تلتا  یاراد 3  لخاد  دیلوت  تیولوا  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  اب  _ یبط یاهزاگ  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیرپ ددع  هدرشف 3 

1101092120000156 زاین :  هرامش 
نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

راسرف تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  گنوسماس  یتراجت  مان   SME-AJ13-060501-1 لدم یرتسب  شخب  رامیب  رس  یالاب  یبط  یاهزاگ  لوسنک  الاک :  مان 
تراجت

ددع 6 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین یلک  حرش  تاحیضوت  قبط  یراذگ  تمیق  _ دشابیم هباشمدک  ناریا  _ ناتسرامیب لاور  قبط  تخادرپ   _ ناتسرامیبرابنا لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: 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

یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CRRT لولحم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000491 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   B/BRAUN یتراجت مان   Lit 5 یرطب ییاوقم 2  هبعج  دک 1264   CRRT SH01 زیلایدومه لولحم  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / ههام شش  هیوست  .تسا / یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  هسیک /  دادعت 10   CRRT لولحم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب رسرس   یالاب   یالاب یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 6969

CRRTCRRT لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 7070
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  خن  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000565 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

خنخن یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7171
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ml 1 لایو ییاوقم 6  هبعج   IU\ml 4000 زد هدش  رپ  لبق  زا  گنرس  نیتیئوپورتیرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000423 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
مان ناریا  هدنزاس  روشک  بیکرتون  ییوراد  یاه  هدروآرف  هدنزاس  عجرم   ml 1 لایو ییاوقم 6  هبعج   IU\ml 4000 زد هدش  رپ  لبق  زا  گنرس  نیتیئوپورتیرا  الاک :  مان 

افلآ بیکرت  ون  عون  بیکرتون  ییوراد  یاه  هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم  کر  یلوپا  یتراجت 
هبعج 3000 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 4 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

نالگهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک نرایا  .هباشم  دک  ناریا  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  .هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .ههام  هیوست 1  .یلومعم  نیب  هرذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101094115000061 زاین :  هرامش 
نالگهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   JR-RAND یتراجت مان   MAGNIFYING لدم یلومعم  نیب  هرذ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دشاب یناریا  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغارچ 09181733997

6667163117 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  نادیم  نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35128005-087  ، 35121415-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35127245-087 :: 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

mlml   11 لایو   لایو   66 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   IU\mlIU\ml   40004000 زدزد   هدش   هدش رپرپ   لبق   لبق زازا   گنرس   گنرس نیتیئوپورتیرا   نیتیئوپورتیرا ناونع : : ناونع 7272

JR-RANDJR-RAND  یتراجت یتراجت مان   مان   MAGNIFYINGMAGNIFYING لدم   لدم یلومعم   یلومعم نیب   نیب هرذ   هرذ ناونع : : ناونع 7373
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هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093263000235 زاین :  هرامش 

هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 
راک شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FATHER هدنزاس عجرم   n35 لدم یکشزپ  موتورکیم  غیت  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 34000  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یکشزپ  لیرتسا  هکیت  یس 2  یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000304 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  رتسیلب  هتسب   cc 10 یدلجریز قیرزت  هکت  ود  فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 34000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 34000  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یکشزپ  لیرتسا  هکیت  یس 2  یس  گنرس 10   :: 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

(( دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یهاگشیامزا یهاگشیامزا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7474

ددع ددع   3400034000 دادعت   دادعت تسا - - تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ لیرتسا   لیرتسا هکیت   هکیت   22 یسیس   یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7575
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تشر انیسروپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  -MRI مویله تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن مادقا  روکذم  تاصخشم  قبط  تمیق  داهنشیپ 

1101094008000155 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت زاگ  نفارف  هدننک  هضرع  عجرم  رطق  هدنزاس  روشک   Lit 400 رادقم نزخم  یدنب  هتسب  عون  دصرد 99/999  صولخ   MRI هاگتسد دربراک  عیام  مویله  الاک :  مان 
نزخم 2 دادعت : 

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

تمیق داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  -MRI مویله  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  روکذم  تاصخشم  قبط 

4193713194 یتسپ :  دک  انیسروپ ،  ناتسرامیب  انیسروپ -  هارراهچ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: 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

هئارا هئارا هبهب   تبسن   تبسن تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هعلاطم   هعلاطم زازا   سپ.تسا   سپ.تسا هدش   هدش هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تسیلرد   تسیلرد یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم -- MRIMRI مویله   مویله ناونع : : ناونع
.دامن .دامن مادقا   مادقا روکذم   روکذم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ

7676
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموتسکارت هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000413 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7/5  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  یربراب  هنیزه  - تسا ههام  هس  باسح  هیوست  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  داتدروم  - دشابیم هباشمالاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یراذگراب  هناماسرد   irc دکاب روتکاف  شیپ  افطل  ) دشاب یم 

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: 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

یموتسکارت یموتسکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 7777
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5952890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لاسگرزب 1000  یشوهیب  تس  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000566 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1,000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث لاسگرزب  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000230 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BR300 لدم جنس  دق  دقاف  یکشزپ  لاسگرزب  لاتیجید  یوزارت  الاک :  مان 

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

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   10001000 لاسگرزب   لاسگرزب یشوهیب   یشوهیب تستس   یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7878

تباث تباث لاسگرزب   لاسگرزب یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 7979
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یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب .  یم  کرتشم  دک  نوناق  یعقاو و  ریغ  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  زاین  دروم  یالاک 

تسویپ حرش  هب  یبرس  ناواراپ  ددع  دادعت 10 
1101000341000023 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TAKARA BELMONT یتراجت مان   INTRAORAL DC X-RAY لدم یکشزپنادند  یس  ید  لاکیپا  یرپ  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 

زرماه بط  ریوصت 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  کرتشم  دک  نوناق  یعقاو و  ریغ  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  زاین  دروم  یالاک 

3818146851 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  هرامش 2  نامتخاس  ناتسلگ ، یوک  سدق ، راولب  کارا ، کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-086  ، 33678631-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678633-086 :: 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

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت دشاب .  .  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک دشاب .  .  دشاب یمیم   کرتشم   کرتشم دکدک   نوناق   نوناق وو   یعقاو   یعقاو ریغ   ریغ یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یبرس   یبرس ناواراپ   ناواراپ

8080
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا   HME رتلیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000139 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 100  هتسب  لاسگرزب  زیاس  یسفنت  یشوهیب و  دربراک   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

توملا یحارج  یروانف  هدننک 
هتسب 400 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   HMEHME  رتلیف رتلیف ناونع : : ناونع 8181
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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  هب  ( تسنالوتا  ) یریگ هنومن  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000140 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایوپ تمالس  بای  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   ACCU-CHEK یتراجت مان   SOFTCLIX لدم یکشزپ  تسنالوتا  ملق  الاک :  مان 
ددع 20000 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 331  55609071-4 ینامداش :  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سفن ناسآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000231 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط روآ  نف  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  سفن  ناسآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   6x6x16 cm زیاس لاسگرزب  یسفنت  متسیس  رسیپسا  الاک :  مان 

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

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت هبهب   (( تسنالوتا تسنالوتا  ) ) یریگ یریگ هنومن   هنومن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

سفن سفن ناسآ   ناسآ ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

5952956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  مشچ  یحارج  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000466 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دهاش رجف  هدننک  هضرع  عجرم  زنل  اتسیرک  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   ACCOMODETIVE لدم  ASPHERIC یمشچ لخاد  زنل  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  وراد -  اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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

5952960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقاط 150 اعمج.یناتسرامیب لاگرت  گنر  مرک  هقاط  یناتسرامیب و15 لاگرت  گنر  یبآ  هقاط  لواژ و15 بآ  دض  لاگرت  زبس  هقاط  120 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000032 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط لدم 5162   cm 150 ضرع زوکسیو  دصرد  رتسا و 30  یلپ  دصرد  لاگرت 70  سنج  هداس  هچراپ  الاک :  مان 
کمرا

هقاط 150 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 3 هیوست  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

مشچ مشچ یحارج   یحارج زنل   زنل ناونع : : ناونع 8484

یناتسرامیب یناتسرامیب لاگرت   لاگرت گنر   گنر مرک   مرک هقاط   هقاط 1515 وو یناتسرامیب   یناتسرامیب لاگرت   لاگرت گنر   گنر یبآ   یبآ هقاط   هقاط 1515 وو لواژ   لواژ بآبآ   دضدض   لاگرت   لاگرت زبس   زبس هقاط   هقاط 120120 ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یتشادهب  زکارم  تهج  یفرصم  مزاول  ملق )  2  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000094 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رمیلپ بط و  هدننک  هضرع  عجرم   mediPOL یتراجت مان   120x230 cm زیاس یددع  یذغاک 1  هتسب  فرصم  رابکی  لیرتسا  هفحلم  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناریا  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000736 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  همیرج .  لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  یمسر  هدنیامنووضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف.ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088-09176736353: یهاگآ سانشراک.دوش :  یراذگ  تمیق  سنج   ، یدوجوم تروصرد.دوش  قاصلا 

 : 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 8686

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا   یناریا خنخن   ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5952989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق هب  یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت   * دشاب یم  هباشم  دکناریا  .یتسویپ  تسیل  قبطرامیب  کشتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا 

1101000217000231 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

TARAH TAJHIZ هدننک هضرع  عجرم   TARAH TAJHIZ POOYESH MANA یتراجت مان   90x190 cm موف  TPM-Pro لدم رامیب  یا  هفرح  کشت  الاک :  مان 
POOYESH MANA

ددع 227 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  یدمحم - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب 

* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب کشتدیرخ   کشتدیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

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

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

5953007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  فلتخم  یاهزیاس  رد  یلوف  دنوس  یکشزپ  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000567 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  ات )…  هام  نیب 10  وراد ) اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8989
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا.ههام  3 ات تخادرپ.شورف 2 یگدنیامنو   IRCدمیا و یاراد.ددع   200 یپوکساراپال شفنب  کاومه  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنلب خیراتامتح.تسا 

1101005943000444 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

.HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   103Y.401 لدم  L زیاس یکشزپ  شفنب  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنلب خیراتامتح.تسا  هباشم  دک  ناریا.ههام  3 ات تخادرپ.شورف 2 یگدنیامنو   IRCدمیا و یاراد.ددع   200 یپوکساراپال شفنب  کاومه  سپیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا.ههام   ناریا.ههام 33 اتات 22 تخادرپ.شورف   تخادرپ.شورف یگدنیامنو   یگدنیامنو   IRCIRCوو دمیا   دمیا یاراد.ددع   یاراد.ددع   2 00200 یپوکساراپال یپوکساراپال شفنب   شفنب کاومه   کاومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع
.دنلب .دنلب خیراتامتح.تسا   خیراتامتح.تسا
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ناریا یمالسا  یروهمج  یرادرب  هنزو  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 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

5953042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزرو یاه  لمکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090760000009 زاین :  هرامش 

یرادرب هنزو  نویساردف  هدننک :  رازگرب 
یلام یلخاد 103  اب 44709195  سامت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1484815314 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هنزو  نویساردف  یتشک -  هناخ  برد   - یدازآ یشزرو  هعومجم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22862785-021  ، 44701637-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44701804-021 :: 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

یشزرو یشزرو یاه   یاه لمکم   لمکم ناونع : : ناونع 9191
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یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  کرتشم  دک  نوناق  یعقاو و  ریغ  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  زاین  دروم  یالاک 

1101000341000024 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایدوه هدننک  هضرع  عجرم   cylinder 9 لدم یکشزپنادند  صوصخم  روسرپمک  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  کرتشم  دک  نوناق  یعقاو و  ریغ  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  زاین  دروم  یالاک 

ددع  هروتوم 7  کت  یکشزپنادند  روسرپمک 
ددع هروتوم 2  یکشزپنادند 2  روسرپمک 

3818146851 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  هرامش 2  نامتخاس  ناتسلگ ، یوک  سدق ، راولب  کارا ، کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-086  ، 33678631-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678633-086 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند صوصخم   صوصخم روسرپمک   روسرپمک ناونع : : : : ناونع 9292
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  زا  / ددع 1000 وددع وددع 150 بیترت 500 هب  لاسگرزبرزیالوبن  کسام  لافطا و  لاسگرزب و  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  سنج  / تسیمازلا دمیا  تاررقم  / هدش هدافتسا 

1101090544000458 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  بط  وزام  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 200  پاپوس  نودب  هیال  شش   N95 یسفنت کسام  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  روتکاف  هارمه  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم عوجرم 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: 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

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا زازا   // ددع ددع 10001000 وددع وددع 150150 وددع   وددع 500500 بیترت   بیترت هبهب   لاسگرزبرزیالوبن   لاسگرزبرزیالوبن کسام   کسام وو   لافطا   لافطا وو   لاسگرزب   لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یناریا   یناریا سنج   سنج // تسیمازلا تسیمازلا دمیا   دمیا تاررقم   تاررقم // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  ددع - دادعت 100  تسا -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  فرصم  رابکی  یحارج  لارنج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101090319000305 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

انیس نبا  زیهجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   KMT یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  فافل   ATIS-G01/03 لدم یمومع  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  ددع - دادعت 100  تسا -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  فرصم  رابکی  یحارج  لارنج  کپ   :: 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

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهرمیر گنیلپوگ   DHS-DCS گنیلپوگ گنیلپوگدشابن tao&drill و  هام  12 زارتمک یتناراگ  لیتسا  مامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرفعج سدنهم  09334300728 کالرتنیا

1101094454000261 زاین :  هرامش 
ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم  کتاونیل  دمناک  هدنزاس  عجرم   PRO6202M لدم رواپ  ما  رگیرت  ود  رالودم  یدپوترا  لیرد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنیلپوگ  DHS-DCS گنیلپوگ گنیلپوگدشابن tao&drill و  هام  12 زارتمک یتناراگ  لیتسا  مامتدشابیم  الاک  عون  ندومن  صخشم  تهجطقف  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعهب  بصنو  لاسرا  هنیزه  یرفعج  سدنهم  09334300728 کالرتنیا یاهرمیر 

6671713144 یتسپ :  دک  رجف ،  ناتسرامیب  تلاسر  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34521460-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34521518-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی یحارج   یحارج لارنج   لارنج کپکپ   ناونع : : ناونع 9494

رواپ رواپ ماما   رگیرت   رگیرت ودود   رالودم   رالودم یدپوترا   یدپوترا لیرد   لیرد ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیدج باراد  یبتجم  نسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدمدشابیم تسویپ  طیارش  تساوخرد و  حرش  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یدپوترا  یفرصم  مزاولو  کالپدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09171320523 نفلت  تخادرپ 6  نامز 

1101090859000065 زاین :  هرامش 
دیدج باراد  ع   یبتجم   نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  کپ  یو  هتسب   mm 4/5 زیاس  316LVM نزن گنز  دالوف  هخاروس  یدپوترا 12   DCS plate 95 degree کالپ الاک :  مان 
سراپ رازبا  وجهب 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ 6 نامز  تدمدشابیم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  حرش  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یدپوترا  یفرصم  مزاولو  کالپدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09171320523 نفلت  دشابیم  ناتسرامیب  لحم  رد  الاک  لیوحت  دشابیم  ههام 

7481766565 یتسپ :  دک  هلظ ،  دم  یا  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53526991-071  ، 53526990-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53564007-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هخاروس هخاروس   1212 یدپوترا   یدپوترا   DCS plate 95 degreeDCS plate 95 degree کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لازان دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000414 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASMED یتراجت مان  یددع  نتراک 100   large زیاس لازان  دنوس  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اپوس امتح  رظن  دروم  دنرب   -) تسا ههام  هس  باسح  هیوست  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  ( دشاب

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: 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

لازان لازان دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشلابور هفحلم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000239 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
طیحم تمالس  ناروآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   220x120 cm زیاس  MA-001 لدم ناتسرامیب  نورتت  رادشک  هفحلم  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  برد  ات  لیوحت  لمح و  هنیزه 

ههام لقادح 3  هیوست 
یردخ 09188708005 یاقآ  زادرپراک 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشلابور یشلابور وو   هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  هباشم  دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس 

1101095143000347 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  تکاپ   2011E دک راد  بسچ  لیرتسا  یمشچ  مشچ  دپ  الاک :  مان 
تکاپ 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WECK یتراجت مان  یددع  یقلط 6  هتسب   ML زیاس دک 900137  یرمیلپ  یکشزپ  سپیلک  الاک :  مان 

هتسب 11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرمیلپ یرمیلپ یکشزپ   یکشزپ سپیلک   سپیلک راد -  -  راد بسچ   بسچ لیرتسا   لیرتسا یمشچ   یمشچ مشچ   مشچ دپدپ   ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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

5953093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد یکیتسال  فاک  هارمهب  لاسگرزب  هگنلیش  ود  جنسراشف  فاک  ددع   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000284 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اتسوا یکشزپ  نامرد  هیتآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AD-1398 T لدم یمجاهت  ریغ  نوخ  جنس  راشف  هاگتسد  دربراک  لاسگرزب  گنلیش  ود  فاک  الاک :  مان 

اتسوا یکشزپ  نامرد  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات تسا  هدنشورف  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  الاک  هنومن و  لمح  هنیزه  ددرگ  لاسرا  امازلا  هنومن  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  هامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  اضقنا 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: 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

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

irc دک یاراد   Swivel Harness لباکو لدم 8000  مرآ  یس  هاگتسد  روتارنژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000869 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شور شنیب  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   ZIEHM IMAGING یتراجت مان   Ziehm 8000 لدم مرآ  یس  هاگتسد  دربراک  لماک  روتارنژ  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

irc دک یاراد   Swivel Harness لباکو لدم 8000  مرآ  یس  هاگتسد  روتارنژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد یکیتسال   یکیتسال فاک   فاک هارمهب   هارمهب لاسگرزب   لاسگرزب هگنلیش   هگنلیش ودود   جنسراشف   جنسراشف فاک   فاک ددع   ددع   5050 ناونع : : ناونع 100100

ircirc دکدک   یاراد   یاراد   Swivel HarnessSwivel Harness لباکو   لباکو   80008000 لدم   لدم مرآ   مرآ یسیس   هاگتسد   هاگتسد روتارنژ   روتارنژ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  کلیس  یاه  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000492 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 24  هبعج  زیاس 1  یحارج  کلیس  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 1728 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 30-0 یحارج دربراک  تاک  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1512 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 37-1 یحارج دربراک  تاک  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1512 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 26-3/0 یحارج دربراک  تاک  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1512 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
1x31 mm زیاس  W723H دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  کلیس  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 1728 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فیدر یا  هتشر  تشه  لدین  نودب  کلیس 3/0  فیدر 3 :  دنار  کی  کلیس  فیدر 2 :  تاک  رفص  کلیس  فیدر 1 :  / .دشابیم ددع  ساسا  رب  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .تسا یمازلا   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا  .دشاب / یم  نزوس  نودب  کی  کلیس  فیدر 5 :  دشاب و  یم  دنار  کی  زیاس  کلیس   : 4

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط کلیس   کلیس یاه   یاه خنخن   ناونع : : ناونع 102102

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

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

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

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

5953182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچو  زیاس 8  یحارج  لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000601 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

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

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچو  زیاس 8  یحارج  لیرتسا  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ  تبث  رظن  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 6 
ددرگ  تبث   IRC دک اب  روتکافش  یپ 

هناماس رد  درگ  تبث  تساوخرد  لک  تمیق 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچو   دنچو   88 زیاس   زیاس یحارج   یحارج لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب زاگ و  گنال  نامسناپ و  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000087 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هواک  g 30/5 نزو ینولیان  هتسب   40x50 cm نامسناپ دربراک  هیال  هس  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

سوت مهرم  قرش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 50   10x10 cm داعبا هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 400 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یزار مهرم  یددع  کنیرش 8  هتسب   15x300 cm نامسناپ یخن  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

فیطل یددع  ییاوقم 24  نتراک   10x10 cm داعبا تشه ال  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: 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

دناب دناب وو   زاگ   زاگ گنال   گنال وو   نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . هاتوک زابو  دنلب  زاب  یپوکساراپالو  یحارج  روشاگیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093856002098 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

XIAN هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 1   SSK-35W-D لدم  mm 35 زیاس یکیتسالپ  سنج  یمومع  یحارج  دربراک  فرصم  رابکی  یتسوپ  رلپاتسا  الاک :  مان 
KAYDEE یتراجت مان  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   KAYDEE MEDICAL APPLIANCES

ددع 15 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . هاتوک هاتوک زابو   زابو دنلب   دنلب زاب   زاب یپوکساراپالو   یپوکساراپالو یحارج   یحارج روشاگیل   روشاگیل ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

105105
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZEBRA اربز یاهرتنیرپ  رد  هدافتسا  دروم  رامیب  دنبتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000702 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ZEBRA اربز یاهرتنیرپ  رد  هدافتسا  دروم  رامیب  دنبتسد  - 

درز جیرتاک  ددع  دیفس و 10  جیرتاک  ددع   10
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم اسف  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درز جیرتاک  ددع  دیفس و 10  جیرتاک  ددع   10  ---------- 071 - 53314686 نفلت

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ZEBRAZEBRA اربز اربز یاهرتنیرپ   یاهرتنیرپ ردرد   هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم رامیب   رامیب دنبتسد   دنبتسد ناونع : : ناونع 106106
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زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل رتمومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000045 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHEERMAN یتراجت مان   DT8018 لدم یکشزپ  یرزیل  رتمومرت  جنس و  بت  الاک :  مان 

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره تهج  یراقفلاوذ  یاقا  هرامش  ناگیار .  لاسرا  هباشم .  دک  ناریا   . هجرد ات 100  زا 20  اذغ  یامد  یریگهزادنا  تهج  یرزیل  رتمومرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییامنهار 09144823587

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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

یرزیل یرزیل رتمومرت   رتمومرت ناونع : : ناونع 107107
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادریش هکت  کی  یموتسروی  یموتسا  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000326 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یددع  ییاوقم 20  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لدم 29500  تاتسا  لینیو  نلیتا  سنج  رادریش  هکت  کی  یموتسروی  یموتسا  هسیک  الاک :  مان 

دیواج بط  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HOLLISTER INCORPORATED هدنزاس عجرم   HOLLISTER
ددع 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمازلا  irc دک جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

تسا رظن  دم  یددع  هتسب 20 ای 10 ددع  یتساوخرد 200 دادعت 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادریش رادریش هکت   هکت کیکی   یموتسروی   یموتسروی یموتسا   یموتسا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 108108
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زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرام نب  لمح 4  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000046 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج نیشام  کیزیف  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 102014  لیتسا 304  سلنتسا  سنج  اذغ  لمح  کشخ  مرگ و  یلارت  الاک :  مان 

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییامنهار هنوگره  تهج  یراقفلاوذ  یاقا  هرامش  ناگیار .  لاسرا  هباشم .  دک  ناریا   . نکمرگ تنملا  یاراد  لیتسا 304  کشخو  مرگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09144823587

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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

یرام یرام نبنب     44 لمح   لمح یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 109109
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) هخاروس پچ 8  تسار و  ایب 3.5  یت  لایدم  لاتسید  کالپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000187 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
mm 3/5 زیاس دیما  یابص  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO CARE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  تسار  گنیکال  ایبیت  لایدم  لاتسید  کالپ  الاک :  مان 

خاروس 8 دادعت  یدپوترا  دربراک 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
mm 3/5 زیاس دیما  یابص  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO CARE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  پچ  گنیکال  ایبیت  لایدم  لاتسید  کالپ  الاک :  مان 

خاروس 8 دادعت  یدپوترا  دربراک 
ددع 5 دادعت : 

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

بلاق رد  طقف  یداهنشیپ  یاه  تمیق.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هدش  کیکفت  زیر و  تروص  هب  روتکاف و  شیپ 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هخاروس هخاروس   88 پچپچ   وو   تسار   تسار   3.53.5 ایب   ایب یتیت   لایدم   لایدم لاتسید   لاتسید کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ 0/028  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم لخاد  دیلوت  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002468 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب   in 0/028 زیاس فاص  کون  لدم  دنوس  یامنهار  یژولورا  ریاودیاگ  الاک :  مان 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول 

ددع 150 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمع قاتا  تساوخرد  قبط  ریاودیاگ 0/028   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لخاد  دیلوت  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  هباشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنوس دنوس یامنهار   یامنهار یژولورا   یژولورا ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یرتاب حرش  هب  یاضاقت 0134380  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006300 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   FC-SATA یتراجت مان   V 3/2 ژاتلو  PFRUAG02-01 لدم هظفاح  تراک   cashe یرتاب الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VGP-BPX19 لدم هارمه  هنایار  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هرک  ROCKET تکرش زا   ROCKET یتراجت مان   ES18-12AH لدم  V 12 یجورخ ژاتلو   mm 167 عافترا  181x76 mm داعبا کشخ  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

یبونج
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DE SUTTER یتراجت مان  یدپوترا  لیرد  هرا و  دربراک   SB-600 لدم هعطق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یرتاب حرش  هب  یاضاقت 0134380   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشخ کشخ ژراش   ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب هارمه -  -  هارمه هنایار   هنایار یرتاب   یرتاب هظفاح -  -  هظفاح تراک   تراک   cashecashe یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 1121 12
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ردوپ نوب  سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000894 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
HEZE هدنزاس عجرم   YUSHOU یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  لینیو  سنج  کچوک  زیاس  ردوپ  اب  لیرتساریغ  فرصمرابکی  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نایلیل ادیمراپ  یراجت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . JUXIN YUAN FOOD CO.LTD
هبعج 800 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
HEZE هدنزاس عجرم   YUSHOU یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  لینیو  سنج  طسوتم  زیاس  ردوپ  اب  لیرتساریغ  فرصمرابکی  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نایلیل ادیمراپ  یراجت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . JUXIN YUAN FOOD CO.LTD
هبعج 1600 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
HEZE هدنزاس عجرم   YUSHOU یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  لینیو  سنج  گرزب  زیاس  ردوپ  اب  لیرتساریغ  فرصمرابکی  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نایلیل ادیمراپ  یراجت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . JUXIN YUAN FOOD CO.LTD
هبعج 1500 دادعت : 

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

دینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ردوپ نوب  سکتال  هنیاعم  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دینیببار دینیببار تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- ردوپ ردوپ نوب   نوب سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 113113
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یددع  هتسب 50   150 تسناتیس 3 % لوپراکو  یددع  هتسب 50   300 % 2 نیئاکودیل لوپراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000044 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
وراد وکاپس  هدننک  هضرع  عجرم  تسناتیس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   ml 50\ دصرد زد 1 لوپمآ  نیئاکولیرپ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

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 300 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال تیفیک  یاراد  دیاب  الاک.دننک  تکرش  مالعتسا  نیا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مامت  .دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  .دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشای 

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

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

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یددع   یددع   5050 هتسب   هتسب   150150 تسناتیس  33 % % تسناتیس لوپراکو   لوپراکو یددع   یددع   5050 هتسب   هتسب   300300 % % 22 نیئاکودیل نیئاکودیل لوپراک   لوپراک ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

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

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

5953306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  رگید  ملق  کی  لاسگرزب و  یج  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000602 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 1 دادعت : 

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

تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  لاسگرزب و  یج  لبد  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد  تلاصا  دک  امتح IRC و 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق کیکی   وو   لاسگرزب   لاسگرزب یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 142 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5dut829g6p6j4?user=73474&ntc=5953306
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5953306?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  هداس  لافطا  دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000467 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمح انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ارتسا  یتراجت  مان   STRA2115 لدم یزاگ  کج  اب   Back rest و EMES200MM لفق یاه  خرچ  اب  نکش  کی  راکنارب  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 1 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هلاسکی -  تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 کیکی   هداس   هداس لافطا   لافطا دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ 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 18 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اواک دنرب  رادلاب ) رامیب  زادناریز  ) تیشنارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002744 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ تعنص  نیرتآ  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  لبانآ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 150   60x90 cm زیاس بذاج  ردوپ  اب  هیال  رامیب 5  یتشادهب  زادناریز  الاک :  مان 

بط
نتراک 1500 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  نتشاد  تروصرد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - دشاب تیفیک  یارادو  یلصاالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب IRC دک یاراد  امتحالاک  - دشاب دم  یا  وضع  یکشزپ  یالاک  - دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  - دشابیم ههام  6 تخادرپ خیرات  - دوشدیق

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

36465570-058  ، 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

اواک اواک دنرب   دنرب رادلاب ) ) رادلاب رامیب   رامیب زادناریز   زادناریز )) تیشنارد تیشنارد ناونع : : ناونع 1171 17
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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 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

5953327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000617 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  زیلاید  تازیهجت  - 

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

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

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

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

5246211-083  ، 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

هدنبادخ نینموملاریما  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموتکدناپآ تس  یموتاراپال و  تس  نیرازس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090064000031 زاین :  هرامش 

هدنبادخ ع   نینموملاریما   ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
لآ یحارج  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  موصعم  لآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هسیک  لدم 33  یا  هکت  سیدناپآ 58  یحارج  رازبا  تس  الاک :  مان 

بط موصعم 
تس 1 دادعت : 

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

یموتکدناپآ تس  یموتاراپال و  تس  نیرازس  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581887984 یتسپ :  دک  نینموملاریما ع ،  ناتسرامیب  افش -  خ  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34224300-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224309-024 :: 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

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 118118

یموتکدناپآ یموتکدناپآ تستس   وو   یموتاراپال   یموتاراپال تستس   نیرازس   نیرازس تستس   ناونع : : ناونع 1191 19

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

5953339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000312 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ددع  1  - رادبسچ هنیمل  ناش 160*140  ددع   2  - رادبسچ مرگ  ناش 120*160 50  ددع  1  - رادبسچ مرگ  ناش 80*80 50  ددع   4  - هلوح ددع   2  - حارج ناگ  ددع   2 - 

100*160 کپ ناش  ددع   1  - هنیمل تناش 180*160 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  200 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ناسکی  هناماس  روتکاف و  شیپ  تمیق  ههام -  هیوست 4  دوش -  هئارا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66413710-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: 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

لیرتسا لیرتسا یحارج   یحارج کپکپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 2 زاب  تسویپ - هب  هعجارم  ددع - دادعت 600  هب  یجنران  نوتالن  دنوس  ددع و  دادعت 12000  هب  زبس 14  نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101092647000361 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 تخادرپ   تخادرپ زاب   زاب تسویپ - - تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم ددع - - ددع   600600 دادعت   دادعت هبهب   یجنران   یجنران نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس وو   ددع   ددع   12 00012000 دادعت   دادعت هبهب     1414 زبس   زبس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
ههام ههام

12 112 1
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  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 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

5953421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادکرهزا 55-60-65-22-24-26-28-30-34-32-38-40-42-44-46-48-50 زیاسرد هوزر  لوف  4 سولسنک چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 150 مادکره زا  14-18-20 زیاسددع 50

1101092100000841 زاین :  هرامش 
تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  سولسنک  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 
ددع 1300 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

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

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

5953431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوهیب دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000345 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

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

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

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  هام -  تخادرپ 4  دمیا  - تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- 2020 زیاسددع زیاسددع 5050 مادکرهزا   مادکرهزا 5555 -- 6060 -- 6565 -- 2222 -- 2424-- 2626 -- 2828 -- 3030 -- 3434-- 3232 -- 3838 -- 4040 -- 4242 -- 4444-- 4646 -- 4848 -- 5050 زیاسرد زیاسرد هوزر   هوزر لوف   لوف 44 سولسنک سولسنک چیپ   چیپ ناونع : : ناونع
ددع ددع 150150 مادکره مادکره زازا   1414 -- 1818

122122

یشوهیب یشوهیب دربراک   دربراک ینوکیلیس   ینوکیلیس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 123123
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دورود -  ریت  متفه  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسرل ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

ناتسرل 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

5953432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یلاسرا  یالاک  - تسا هباشم  دکناریا  - دشاب ادنو  دنرب  مالقا  هیلک  - دراد تسویپ  تسیل  دشاب  یم  ههام  هس  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب 

1101091806000049 زاین :  هرامش 
دورود ریت  متفه  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ یکشزپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   CARL TEUFEL هدنزاس عجرم  دک 41-4001   cm 10 زیاس زیت  رس  ود  ورک  سیریآ  یچیق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

شیپ دشاب  تسویپ  قبط  یلاسرا  یالاک  - تسا هباشم  دکناریا  - دشاب ادنو  دنرب  مالقا  هیلک  - دراد تسویپ  تسیل  دشاب  یم  ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف 

6881657848 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  یادهش  ناتسرامیب  ریت  تفه  نادیم  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43224051-066  ، 43224050-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43224054-066 :: 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

تسویپ تسویپ قبط   قبط یلاسرا   یلاسرا یالاک   یالاک -- تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا -- دشاب دشاب ادنو   ادنو دنرب   دنرب مالقا   مالقا هیلک   هیلک -- دراد دراد تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل دشاب   دشاب یمیم   ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب   دشاب

124124
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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 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

5953435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000618 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ات  14*38 وددع 214*36 وددع مادکره 1 32*14 و 34*14  ناررچنوک لین  + ددع مادکره 100 70 ات زیاس 50 لاکیتروک 4.5 چیپ  + ددع 500 دادعت هرامش 1.5 نیپ  - 

ددع 1 مادکره 36*12و38*12  وددع 5 مادکره 30*12و32*12 ددع + 1 مادکره قاسرچنوک 28*12 و 34*12 لین  + ددع مادکره 5 14*44
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

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

5246211-083  ، 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

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 125125
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم   BPI/ یچگ دناب  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000832 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   7/5x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 256 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   15x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 960 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   10x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1440 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / تسا دات  دروم   BPI/ یچگ دناب  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BPIBPI // یچگ یچگ دناب   دناب عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 126126
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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 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

5953440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000468 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
1120DDD-LL دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 74 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

1070DDD-LL دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Xpedition لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپزاب 5  تدم  دشاب /   IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد

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

ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 127127
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک طقف  ) الاب هب  تناس  لوط 20  ریاو 1.6 و 1.8  رنشیرک  تناس و  لوط 15  هب  تناس   2 لقادح هوزر  رطقزناش 2.5  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  یناریا )

1101091217000189 زاین :  هرامش 
نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کاکرا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mm 280 لوط  mm 1/6 رطق یدپوترا  زیت  کون  ریاو  رنشیرک  ریاو  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کاکرا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mm 280 لوط  mm 1/8 رطق یدپوترا  زیت  کون  ریاو  رنشیرک  ریاو  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایسآ هوسا  یکشزپ  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   OSVEH یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   mm 2/5 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  زناش  چیپ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

بلاق رد  طقف  یداهنشیپ  یاه  تمیق.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هدش  کیکفت  زیر و  تروص  هب  روتکاف و  شیپ 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک طقف   طقف )) الاب الاب هبهب   تناس   تناس   2020 لوط   لوط   1 .81 .8 وو     1 .61 .6 ریاو   ریاو رنشیرک   رنشیرک وو   تناس   تناس   1515 لوط   لوط هبهب   تناس   تناس   22 لقادح لقادح هوزر   هوزر   2 .52 .5 رطقزناش   رطقزناش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناریا ) ) یناریا

128128
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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

5953444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  اسآ  نت  نیشن  هب  داراب و  یتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000203 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  اسآ  نت  نیشن  هب  داراب و  یتشپ  - 

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

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  انمض " دشاب .  یم  یمازلا  هدنرب  طسوت  هنومن  لاسرا  ددرگ .  یراددوخ  یجراخ  یالاک  یفرعم  زا  ددرگ .  لیمکت  امازلا " تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: 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

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

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

5953445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

biotek دنرب ینوکیلیس  هار  ود  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000344 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 10  ینوکیلیس  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

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

هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  ات  لاسرا  هنیزه  ههام - تخادرپ 4  دمیا -  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسآ اسآ نتنت   نیشن   نیشن هبهب   وو   داراب   داراب یتشپ   یتشپ ناونع : : ناونع 129129

biotekbiotek دنرب   دنرب ینوکیلیس   ینوکیلیس هار   هار ودود   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 130130
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنسرولف یپارتوتف  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090441000058 زاین :  هرامش 

ناتسرال ج )  ) مریب ع   رغصا   یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ دازون  یماح  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دازون  یماح  یتراجت  مان  دازون  یپارتوتف  هاگتسد  دربراک   H-200 لدم  LED پمال الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یمیهاربا  یاقآ  هرامش 09179794018  اب  یگنهامه  تهج  افطل   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  لیربیو   : . تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000618 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   5x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1536 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنسرولف تنسرولف یپارتوتف   یپارتوتف پمال   پمال ناونع : : ناونع 131131

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   لیربیو   لیربیو .. ناونع : : ناونع 132132
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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 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

5953461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000427 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
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 20 دادعت : 

1401/08/30 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 101 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ   .. تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویژنآ یفارگویژنآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 133133
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  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 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

5953462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 400 مادکره زا  12-16-18-20-22-24 زیاس لاکیتروک 3/5 چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000840 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  لاکیتروک  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 

ددع 2400 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب   irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

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

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

5953463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن دنرب و  افطل   - هباشم دک  ناریا  هام -  دنچ  یط  رد  لاسرا  الاب - بذج  اب  هیال  هس  زیاس 70*170  رادلاب )  ) رامیب زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست 
1101030577000246 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  دک 4553   170x70 cm زیاس ناتسرامیب  دربراک  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 

ددع 28800 دادعت : 
1401/08/30 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

ددع ددع 400400 مادکره مادکره زازا   1212 -- 1616 -- 1818 -- 2020 -- 2222 -- 2424 زیاس زیاس 3/53/5 لاکیتروک   لاکیتروک چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 134134

الاب الاب بذج   بذج اباب   هیال   هیال هسهس     170170 ** 7070 زیاس   زیاس رادلاب ) ) رادلاب  ) ) رامیب رامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 135135
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رهش نیکشم  رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپیلیف کرام  اب  ددع  100 دادعت هب   UV/25W یپارتوتف پمال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030522000126 زاین :  هرامش 

رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نرق دازون  ایحا  هدننک  هضرع  عجرم  دازون  یپارتوتف  هاگتسد   ENL120 لدم  LED پمال الاک :  مان 

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

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دوبدهاوخ  رهش  نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیبرد  سنج  لیوحتو  یراج  لاس  نایاپات  هچو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5661816653 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32533297-045  ، 32530600-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32533298-045 :: 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

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000617 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج تمالس  نارگایحا  هدننک  هضرع  عجرم   UNIMED یتراجت مان  یددع  ینولیان 25  هتسب  یکشزپ  مرس  قیرزت  تس  الاک :  مان 

هتسب 5000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  دادعت  تهج  روتکاف  لک  غلبم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپیلیف سپیلیف کرام   کرام اباب   ددع   ددع 100100 دادعت دادعت هبهب     UV/25WUV/25W  یپارتوتف یپارتوتف پمال   پمال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 137137

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000615 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یددع  نتراک 500   ml 5 یکشزپ گنرس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  دادعت  تهج  روتکاف  لگ  غلبم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 138138

پچپچ وو   تسار   تسار رتمیلیم   رتمیلیم   70/6070/60  / / 5050 سوئناکلاک   سوئناکلاک گنیکال   گنیکال کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) پچ تسار و  رتمیلیم   70/60  / سوئناکلاک 50 گنیکال  کالپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000188 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کپ 1 یو  هتسب  خاروس 15  دادعت  لدم 217270   mm 3/5 زیاس لیتسا  سنج   mm 70 لوط اب  تسار  لائناکلاک  گنیکال  تنلپمیا  یدپوترا  کالپ  الاک :  مان 

بط نب  سلطا  یکشزپ  رازبا  هدنزاس  عجرم  بط  نب  سلطا  یکشزپ  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  سلطا  یتراجت  مان  یددع 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  لائناکلاک  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  یمادنا  نورد  کالپ  الاک :  مان 

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

نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  گنیکال  لائناکلاک  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  یمادنا  نورد  کالپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارکتبم هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   3/5x70 mm گنیکال لائناکلاک  لدم  لیتسا  سنج  یدپوترا  کالپ  الاک :  مان 

خاروس 0 دادعت  نامرد  نایسراپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم  JJECO یتراجت مان  یددع  هتسب 1   calcaneal 3/5 لدم خاروس 4  دادعت   mm 70 زیاس لیتسا  سلنتسا  هنشاپ  لائناکلاک  یدپوترا  تیلپ  الاک :  مان 

اناداپسا حارج  ناهج  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دنرپ ماف  اکینرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یو  هتسب  مویناتیت  لدم   mm 3/5 زیاس یدپوترا  هنشاپ  سوئناکلاک  کالپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلاق رد  طقف  یداهنشیپ  یاه  تمیق.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هدش  کیکفت  زیر و  تروص  هب  روتکاف و  شیپ 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

5953493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارادالاک - تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - دشابیم زاین  دروم  ددع  4200 دادعت  16 زیاس سکتال  هارود  یلوفدنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دمیآ  وضع  تکرش  تلاصا و  بسچربو  تکرشو  irc دک

1101000257002745 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 420 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05832222704 یدهلا تنب  ناتسرامیب  - دشابیم ههام  6 تخادرپ - دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - دشاب صلاخ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

سکتال سکتال هارود   هارود یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 142 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ymgjcx4k4btkw?user=73474&ntc=5953493
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5953493?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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 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

5953505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا 4- روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم 3 - هباشم  دک  ناریا  تسویپ 2 - تسیل  تاصخشم  قبط  یکشزپنادند  داوم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ش ت 091383619842

1101000357000039 زاین :  هرامش 
کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

P.L. SUPERIOR هدنزاس عجرم  لاکتا  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   C150 A3U لدم یکشزپنادند   TECO Glossfill A3U تیزوپماک الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک   DENTAL MATERIAL GMBH

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 روتکاف رودص  زادعب  هام  تخادرپ 3 خیرات  دشابیم 2 - هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  دسرب  هطوبرم  سانشراک  داتو  لحم  رد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  جیسب  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173524-086  ، 34173535-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173513-086 :: 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

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

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

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

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

5953507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت.دشاب 20000   IRC دک یاراد  - دم یو  - دم یرت  - گنرس دزی   : کرام یس  یس  گنرس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000812 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 20 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

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

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

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

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند   TECO Glossfill A3UTECO Glossfill A3U  تیزوپماک تیزوپماک یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند داوم   داوم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 141141
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  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 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

5953510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تس یناقوف 50 مادنا  تسد  روتاسکیف  لانرتسکا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000842 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SASPINE یتراجت مان  یزلف  هبعج   SRC EVO 4 لدم یحارج  رازبا  تلوب و  دتالسا  ناوختسا  روتاسکیف و  لانرتسکا  یدپوترا  تس  الاک :  مان 

ژیروات رتسگ  بط  زیهجت 
تس 50 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ددع تسویپ 100 تسیل  قبط  عونتم  یاهزیاساب  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000895 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
FR3535 دک تشادهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FIREHAWK LIBERTY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   3/5x35 mm زیاس یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

MICROPORT هدنزاس عجرم 
ددع 100 دادعت : 

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

دوش هظحالم  تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ددع تسویپ 100 تسیل  قبط  عونتم  یاهزیاساب  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تستس 5050 یناقوف   یناقوف مادنا   مادنا تسد   تسد روتاسکیف   روتاسکیف لانرتسکا   لانرتسکا تستس   ناونع : : ناونع 143143

دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- ددع ددع 100100 تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط عونتم   عونتم یاهزیاساب   یاهزیاساب تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 144144
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگویدراکورتکلا ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000219 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   2500x110 mm داعبا ینوفلس  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  دربراک  فارگویدراکورتکلا  یلور  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   151x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fc1400 تنویاب گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع 
هتسب 150 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   63x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ادوکوف  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ندوک  نوهین  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fx7202 Op222TE ادوکوف فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 150 دادعت : 

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

*** دوش لاسرا  الاک  شرامش  دحاو  بسحرب  یف  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 10 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فارگویدراکورتکلا فارگویدراکورتکلا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 145145
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یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000094 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نموف رتسگ  فیطل  یتشادهب  یشیارآ و  مزاول  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   large زیاس سکتال  سنج  یتعنص  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  یمسر  روتکاف  لاسرا  نیح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  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 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

5953522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030584000011 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
هتسب  1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  تسویپ  مرف  یراذگ  راب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاشنامرک ،  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  - تضهن نابایخ  - ریاشع نابایخ  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714717346

38243720-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38243663-083 :: 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

سکتال سکتال سنج   سنج یتعنص   یتعنص ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 146146

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  ییولیک  مین  هداس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000620 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دناب و ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیمار  لیرتسا  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 140  هتسب  هیال  هداس 16  لدم   40x40 cm داعبا یحارج  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نیمار لیرتسا  زاگ 
هتسب 200 دادعت : 

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

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   ییولیک   ییولیک مین   مین هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 148148

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

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

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

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

5953534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  یدپوترا و  هتسکش  چیپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000603 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   SMT SCHILLING یتراجت مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 0000-25-09-54  هتسکش  چیپ  ندرک  جراخ  رازبا  تس  الاک :  مان 

دیرفآ
تس 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  یدپوترا و  هتسکش  چیپ  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  تبث   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

دشاب  هتشاد  تلاصا  دک  رازبا 
ددرگ تبث  هناکماس  روتکاف و  شیپ  رد  الاک  هس  ره  تمیق 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچ   دنچ وو   یدپوترا   یدپوترا هتسکش   هتسکش چیپ   چیپ تستس   ناونع : : ناونع 149149

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ) ریوصت لاقتنا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000625 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یرادرب  ریوصت  روتکژنا  هاگتسد  یا  هچیرد  کی  بجاح  هدام  لاقتنا  فرصمرابکی  لیرتسا  روتکناک  الاک :  مان 

.ATHENA MEDICAL E.K هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 1 دادعت : 

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

.دش دیهاوخ  لاطبا  هب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

تخاسریز تاطابترا  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 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

5953558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید یفارگویدار  هاگتسدژاتنوموژاتنومد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001663 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکشزپنادند یکشزپ و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزردوگ 09122707761  - ههامکی هیوست   - تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  هیارا   - دشابیم راکنامیپ  هدهعب  یرادنا  هارو  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88987363-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط )) ریوصت ریوصت لاقتنا   لاقتنا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

لاتیجید لاتیجید یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسدژاتنوموژاتنومد   هاگتسدژاتنوموژاتنومد ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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 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

5953572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسویپ  دشابیم 3 - هباشم  دک  ناریا  تسویپ 2 - تسیل  تاصخشم  قبط  شکتسد  یکشزپنادند و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینسحلاوب تسیمازلا 4-ش ت 09183619842

1101000357000040 زاین :  هرامش 
کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

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

روتکاف رودص  زادعب  هام  تخادرپ 2 خیرات  دشابیم 3- هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  دسرب 2- هطوبرم  سناشراک  دات  لحم و  رد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  جیسب  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173524-086  ، 34173535-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173513-086 :: 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

( 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 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

5953596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 1000 میخض رامیب  تخت  فرصمرابکی  رادشک  هفحلم  ددع  2000 کی هجردو  میخض  سنج  لماک  فرصمرابکی  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000669 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  ینولیان  هسیک  فرصمرابکی  شفک  رواک و  هالک و  ناگ و  لماش  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  رابنا  هب  لیوحتو  لقنو  لمح  هنیزه  * یموب دیرخ  تیولوا  ههام  6 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکتسد شکتسد وو   یکشزپنادند   یکشزپنادند مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 152152

کیکی هجردو   هجردو میخض   میخض سنج   سنج لماک   لماک فرصمرابکی   فرصمرابکی ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 153153
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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 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

5953630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لفق لدنه  33151 و  ینفدک لفق  نودب  لدنه  -33300 ینفدک یچیق  تیش  - 33310OD ینفدک اب  رپسرگ  ترزنیا  هباشم  اهدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
STORZ دنرب ددع ) کی  مادکره  زا  لدنه   ) ینفدک 33152 ابراد 

1101094897002428 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

YIDA هدنزاس عجرم   YIDA یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   5x330 mm زیاس لدم 017-03  یکشزپ  نشکا  لبد  کیتامورتآ  رپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 
اسرا نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

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

عجرم  FIEGERT ENDOTECH یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 221.5300   5x330 mm زیاس یکیتسالپ  یپوکساراپال  رپسرگ  تیش  الاک :  مان 
ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع 

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

رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 003-003-53  یپوکساراپال  لدنه  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال لدنه   لدنه رازبا   رازبا تستس   یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ یپوکساراپال   یپوکساراپال رپسرگ   رپسرگ تیش   تیش یکشزپ -  -  یکشزپ نشکا   نشکا لبد   لبد کیتامورتآ   کیتامورتآ رپسرگ   رپسرگ سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 154154
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  - تسویپ تسیل  قبط  عونتم  یاهزیاسرد  Apollo Nc نولاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000897 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   3x15 mm زیاس لدم 802-3015  یتسالپویژنآ   Apollo NC یرنورک یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 

یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL
ددع 94 دادعت : 

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

دوش هظحالم  تسویپ  - تسویپ تسیل  قبط  عونتم  یاهزیاسرد  Apollo Nc نولاب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5953645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002624 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تس  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

دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط عونتم   عونتم یاهزیاسرد   یاهزیاسرد Apollo NcApollo Nc نولاب نولاب ناونع : : ناونع 155155

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 156156
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ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج 4*28 و 3*16 لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000263 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  لیفوردیه  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  نماث  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIMED یتراجت مان   F 3 زیاس یژولورا  لافطا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صخشم تهج  طقف  الاکدک.تسا  یمازلا  یس  رآ  یآ  دک.دشاب  دمیآ  رد  تبث  دیاب  دنرب.تسا  یمازلا  شورف  زوجم  هئارا   ، ههام شش  ات  هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.تسا  لوبق  لباق  زکرم  طسوت  تیفیک  دات  دمیآ و  رد  تبث  تروص  رد  اهدنرب.دشاب  یم  الاک  عون  ندومن 

6671713144 یتسپ :  دک  رجف ،  ناتسرامیب  تلاسر  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34530282-087  ، 34521460-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34521518-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 ** وو  33   2828 ** یجیج  44 لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پویت 35 نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حارج نارهطا  یداهنشیپ :  دنرب 

1201060023000737 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایرداهب 09177927515 یاقآ  سانشراک :  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  4,000 دادعت : 
1401/09/02 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

حارج حارج نارهطا   نارهطا یداهنشیپ :  :  یداهنشیپ دنرب   دنرب   3535 پویت   پویت نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 158158

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

5953676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ یکشزپ  نایوجشناد  شزومآ  تهج  یشزومآ  یاهژالوم  نکنام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092588000001 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نوترو هدننک  هضرع  عجرم   3B SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  نتراک 1  لدم 1000305  سوگافوزا  یاهیرامیب  ژالوم  شزومآ  تکام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب هاگشناد  ناسانشراک  دات  تیور و  هب  دیاب  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ار  تشادهب  ترازو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  رظن  دم  یاه  درادناتسا  و 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  یفسلف ، یشزومآ  هعومجم  هالک ، تصش  هداج  یادتبا  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4934174514

32454432-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32452661-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ یکشزپ   یکشزپ نایوجشناد   نایوجشناد شزومآ   شزومآ تهج   تهج یشزومآ   یشزومآ یاهژالوم   یاهژالوم وو   نکنام   نکنام ناونع : : ناونع 159159
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101095112000633 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ماگمه ناروارف  هدننک  هضرع  عجرم   TAUROPHARM هدنزاس عجرم   ml 5 لوپمآ یکشزپ  دربراک  رتتاک  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ زکرم   زکرم دات   دات سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یمازلا   یمازلا دمیا   دمیا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط کالورت   کالورت لوپمآ   لوپمآ ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف

160160
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسونیلاج یبیکرت و  یاهوراد  تهج  هدنوش  پملپ  برداب  فافش  یا  هوهق  یس  یس  تپ 100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060008000154 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
یسونیلاج یبیکرت و  یاهوراد  تهج  هدنوش  پملپ  برداب  فافش  یا  هوهق  یس  یس  تپ 100 - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  12,000 دادعت : 

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

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  کرمگ و  زا  جورخ  هیدات  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت ) یکشزپ  مولع  هاگشناد   ) یزار ناتسرامیب  هناخوراددات ی  هنومن و  لاسرا  مازلا 

دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسونیلاج یسونیلاج وو   یبیکرت   یبیکرت یاهوراد   یاهوراد تهج   تهج هدنوش   هدنوش پملپ   پملپ برداب   برداب فافش   فافش یایا   هوهق   هوهق یسیس   یسیس   100100 تپتپ   ناونع : : ناونع 16 116 1
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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 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

5953723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دیئاتو  تیفیک  رش ط  هب  روکذم  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000671 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   B BRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 48  هتسب   mm 26 زیاس  M0027451 دک یکشزپ  راد  تجلپ  نورکیمرپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم 
هتسب 5 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
عجرم  B BRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب   26x900 mm زیاس  C3095825 دک یکشزپ  تاکرپات  هنزوس  ود  نلیتپا 2/0  نزوس  خن و  الاک :  مان 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع 
هتسب 7 دادعت : 

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

زکرم اب  یدوجوم  تروص  رد  افطل  رظن  دروم  دنرب  ابزکرم  دیئاتو  تیفیک  رش ط  هب  زکرم  زاینو  تساوخرد  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یگنهامه 

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

یکشزپ یکشزپ راد   راد تجلپ   تجلپ نورکیمرپ   نورکیمرپ نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 162162
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیه لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002625 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیه لاتوت  لماک  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تس  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

پیه پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 163163
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101095112000635 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یبرع هیضرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یمرگولیک  یلور  هتسب   cm 100 ضرع هداس  حرط  لیرتسا  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راب راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ زکرم   زکرم دات   دات سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یمازلا   یمازلا دمیا   دمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط هفحلم   هفحلم عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب  

164164
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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 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

5953742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صخشم هیوست  هوحن  دنرب و  افطل  - irc دک یاراد  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - فلتخم زیاس  رد  سوریو  دض  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101030577000247 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7   High Risk ردوپ مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 50 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7/5   High Risk ردوپ مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 50 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 8   High Risk ردوپ مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 50 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

ددرگ ددرگ صخشم   صخشم هیوست   هیوست هوحن   هوحن وو   دنرب   دنرب افطل   افطل - - ircirc دکدک   یاراد   یاراد -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- فلتخم فلتخم زیاس   زیاس ردرد   سوریو   سوریو دضدض   یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 165165
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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 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

5953745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CID S.P.A هدنزاس عجرم   Cre8 لدم یتسالپ  ویژنآ  یقورع  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000670 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  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 : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ  - CID S.P.A هدنزاس عجرم   Cre8 لدم یتسالپ  ویژنآ  یقورع  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخزد دادعت  هب  صخشم  یاهزیاسرد  زکرم  دیئات  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ 

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

رهش نیکشم  رصعیلو  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 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

5953749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یناملآ  احیجرت  یلصادنرباب  یپوکساراپالو  یزولورا  یاهلمع  یارب  یپوکسودنآ  هجرد  زنلدیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030522000127 زاین :  هرامش 

رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد بط  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMOS TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یکشزپ  هرجنح  یپوکسودنآ   LU70C زنل الاک :  مان 

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

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیماتزادعب  هچو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5661816653 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32533297-045  ، 32530600-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32533298-045 :: 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

CID S .P.ACID S .P.A  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   Cre8Cre8 لدم   لدم یتسالپ   یتسالپ ویژنآ   ویژنآ یقورع   یقورع تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 166166

.دشاب .دشاب یناملآ   یناملآ احیجرت   احیجرت یلصادنرباب   یلصادنرباب یپوکساراپالو   یپوکساراپالو یزولورا   یزولورا یاهلمع   یاهلمع یارب   یارب یپوکسودنآ   یپوکسودنآ هجرد   هجرد   3030 زنلدیرخ   زنلدیرخ ناونع : : ناونع 167167
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دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلارت تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090216000021 زاین :  هرامش 

دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   M14 لدم سناژروا  یلارت  الاک :  مان 

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

متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988119153 یتسپ :  دک  یمتاخ ،  تیا  ناتسرامیب  یقرش  حیسمرهن  نابایخ  تاره  متاخ  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32571401-035  ، 32572706-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32572461-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلادمیا  تساوخرد  قبط  نت  زیلاید 5  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101095112000634 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نارتسگ باریم  هدنزاس  عجرم  باریم  یتراجت  مان   kg 25 هیال جنپ  تیزوپماک  هسیک  زیلاید   R.O هاگتسد دصرد  صولخ 99/9  اب  هیفصت  رابود  یصرق  کمن  الاک :  مان 
کاترف نارتسگ  باریم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف 

هسیک 5000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلادمیا  تساوخرد  قبط  نت  زیلاید 5  کمن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلارت یلارت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 168168

اباب راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ زکرم   زکرم دات   دات سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یمازلادمیا   یمازلادمیا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط نتنت     55 زیلاید   زیلاید کمن   کمن ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف

169169
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ناگدازآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5953775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نتاب 15 شوپ  نیبروت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لگنآ 5 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد 
1101092509000013 زاین :  هرامش 

ناگدازآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PANA MAX TU/B2 AIR TURBINE لدم یکشزپنادند  یلومعم  نتاب  شوپ  نیبروت  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NSK هدنزاس عجرم   FPB-EC دک  cm 10 زیاس یکشزپنادند  نتاب  شوپ  لگنآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا طقف  یالاک  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هئارا   imd مان تبث  یهاوگ 

هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه 

7167613144 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  هاگنامرد  تلود  راولب  یادتبا  تلادع  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38255230-071  ، 38250851-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250751-071 :: 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

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد ددع   ددع   55 لگنآ   لگنآ ددع   ددع 1515 نتاب   نتاب شوپ   شوپ نیبروت   نیبروت ناونع : : ناونع 170170
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  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 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

5953791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدیزگه ٪4 رلک  یحارج  لمع  زا  لبق  حارج  تسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  یتروص  یس  یس  بارکسا 500 یتپس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000844 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بارکسا یتپس  یتراجت  مان  اب  ینلیتا  یلپ  یرطب   cc 500 ناحارج تسد  نیدیزگهرلک  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  یرپسا  الاک :  مان 

یرطب 360 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

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

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

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

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

5953817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپکت  میقتسم  یموتورتروی  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002469 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KARL STORZ هدنزاس عجرم   KARL STORZ یتراجت مان   RIGID لدم یژولوروا  لاسگرزب  موتورتروی  رازبا  تس  الاک :  مان 
ابص بط  نایهار  هدننک 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیاپکت  میقتسم  یموتورتروی  هغیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناحارج ناحارج تسد   تسد نیدیزگهرلک   نیدیزگهرلک هیاپ   هیاپ هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع 171171

هیاپکت هیاپکت میقتسم   میقتسم یموتورتروی   یموتورتروی هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 172172
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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 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5953821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیربد لژ  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000893 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   PURILON یتراجت مان   g 25 یکیتسالپ بویت  دک 39000  یکشزپ  نامسناپ  لژ  الاک :  مان 

بویت 500 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمیآ نتشاد  _ دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشمدک  _ دیربد لژ  نامسناپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هب  _ ددع بسح  رب  دادعت  _ تسیمازلا

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: 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

دیربد دیربد لژلژ   نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 173173
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم یپوکسودنآ  رد  فرصم  تهج  یحاسمت  نادند  سپسروف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دئشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002470 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTW هدنزاس عجرم   MTW یتراجت مان  لدم 2.8   cm 230 زیاس فرصم  رابکی  نولوک  یرادرب  هنومن  یکشزپ  سنپ  الاک :  مان 
نایسراپ ناراک  نوتلآ  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم یپوکسودنآ  رد  فرصم  تهج  یحاسمت  نادند  سپسروف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دئشابیم یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم یپوکسودنآ   یپوکسودنآ ردرد   فرصم   فرصم تهج   تهج یحاسمت   یحاسمت نادند   نادند سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 174174
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ / نیلورپ یلپ  / لیرکونوم / لیرکیو  / کلیس خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000937 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یحارج  دربراک  نزوس  نودب  کلیس  بذج  لباق  ریغ  هدش  هتفاب  تنمالیف و  یتلام  هیخب  خن  الاک :  مان 

دک 605 ناهیک  بط  جسن  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک 
هبعج 1 دادعت : 

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

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیلورپ نیلورپ یلپ   یلپ لیرکونوم -  -  لیرکونوم لیرکیو -  -  لیرکیو کلیس   - - کلیس خنخن   ناونع : : ناونع 175175
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  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 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

5953825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیپددع ادعت 50 13 زیاسددع 100 دادعت 9 زیاسددع 600 دادعت 7 زیاسددع 100 دادعت یاهزیاس 5 رد  مویناتیت  ینیم  یکف  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 20 دادعت imf14 چیپددع 20 ادعت imf12

1101092100000845 زاین :  هرامش 
تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  هیمورا  ناحارج  رازبا  یکشزپ  یسدنهم  عیانص  هدنزاس  عجرم   2x10 mm زیاس یدپوترا  لیرد  فلس  نشکارتسناکیر  یکف  چیپ  الاک :  مان 
یددع یکیتسالپ 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   TT-115010 دک هیمورا  ناحارج  رازبا  یکشزپ  یسدنهم 

ددع 890 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5952570 نویساربیلاکزاگ 2  ددع -  1000 زاگدلب هحفص 3)تساک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5952705 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییاوقم 59527131 هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS745GB0718ITI0718E دک یقورع  یسنات  تنتسا 
زیراک هاگپ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ5952719 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  عاونا  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5952745T3 یریگ هزادنا  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5952813 ... روتالیتنو هاگتسد  یا  هبرقع  راشف  هحفص 3)جیگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5952822( ددع الک 30   ) IMIPENEM هحفص 3)کسید یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

مویناتیت مویناتیت ینیم   ینیم یکف   یکف چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 176176
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 3)ژویفیرتناس5952843 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زقس5952867 یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  هحفص 3)نویساربیلاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5952882 هباشم  دکناریا  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تناس  هحفص 3)شید 3.5  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسیل5952884 قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5952892 هب  یزار  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  هحفص 3)تامدخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیوه5952957 صیخشت   AmpFlSTR Identifiler Direct هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمازلا5953040 الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم  دک  ناریا  تیاس  تاصخشم  قبط  یشخرچ  سپیلکومه 
دشابیم

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

گنیروتینام5953047 لاتف  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط5953064 صیخشت  هاگشیامزآ  کیروا  دیسا  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینلیتا5953092 یلپ  نسکاو  لمح  فیک   - امد رگالاتید  تبث  هاگتسد  سکاب -  هحفص 3)لوک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5953096 یلیم  لایو 10   Charles Reiver تکرش  MG نژ هحفص 3)یتنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5953108( FTA تراک  ) یریگ هنومن  مالقا  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا و5953173 هباشم  دکناریا  یرتیل  یلیم  لایو 10   Charles Reiver تکرش  MS نژ یتنآ 
دشاب یم  رظندم  یتسویپ  تسیل  قباطم  لوصحم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5953186( یناریا یالاک  طقف  ) تسویپ تسیل  قبط  لامسا 3.5   DCP کبس 4.5و  DCP کالپ هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5953222( روسسورپوشیت ) تفاب رگشزادرپ  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5953238 یلیم  لایو 10   Lillidale ای  BIOVAC تکرش  SP نژ هحفص 3)یتنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یفارگویژنآ5953244 دربراک   SIM1 SH لدم  Super Torque 5F هحفص 3)رتتاک 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

تسا5953287 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  هحفص 3)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ5953329 تسیل  قبط  ملق  یهاگشیامزا 12 یفرصم  هحفص 3)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5953353 تاصخشم  قبط  یزیم  ور  والک  هحفص 3)وتا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5953401-ANA-dsDNA-Anti CCP-TTG A-TTG G-cANCA-pANCA صیخشت تیک 
نیپیلویدراک - دیپیلوفسف

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

طیحم5953430 تشادهب   DPD هحفص 3)صرق یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5953455( دنامسپ زاس  احما  هاگتسد  تهج  ناوت 6( هب  کیژولویب 10 تست  هحفص 3)لایو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

وراد5953486 لاچخی  برد -  کت  وراد  هحفص 3)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5953487 هحفص 3)یاهکسید  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

بیسآ5953498 یسانش و  تفاب  - یسانش نایور  سورد  یملع  شزومآ  تازیهجت  تاناکما و  تسیل 
یسانش

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یا5953499 هبرقع  هحفص 3)جنسامد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولویزیف5953500 سورد  یملع  شزومآ  تازیهجت  تاناکما و  هحفص 3)تسیل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5953513ACT هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5953640 لیاف  قبط  ناتسرامیب  یهاگشیامژآ  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  هحفص 3)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رادلاچخی5953652 هحفص 3)ژویفیرتناس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هجرد5953659 رفص  میظنت  لباق  یامد  لقادح  اب  رادلاچخی  روتابوکنا  هحفص 3)رکیش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5953668 حرش  هب  یهاگشیامزآ  یکشزپ و  یتازیهجت  یفیک  هحفص 3)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 142 ھحفص 141 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5953815cvp هحفص 3)رتتک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشابیم5953816 تسویپ  هب  تسیل  هک  هاگشیامزآ  تاموزلم  هعومجم  هحفص 3)کی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5953818Anti D Blend(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5953820Anti D Igm(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 142 ھحفص 142 
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